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Drodzy Czytelnicy
Jest takie chińskie życzenie:”Obyś żył w ciekawych czasach” i patrząc dookoła można
odnieść wrażenie, że właśnie w takich żyjemy. Wprawdzie są one o tyleż ciekawe, co złożone, a to po prostu oznacza, że niełatwe, ale też i pod wieloma względami niezwykłe. Otóż
w 2011 r. będzie głośno o wielkich Polakach, bowiem rok ten został ogłoszony Rokiem
Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla i pierwszej kobiety w historii, która otrzymała tę prestiżową nagrodę. Dodam: kobiety niezwykłej, konsekwentnej,
odważnej, a przy tym skromnej, kobiecej i cieszącej się uznaniem świata nauki. Przez cały
więc rok będą się odbywać sympozja, konferencje jak i uroczystości jej poświęcone. My też
chcemy coś dodać od siebie i przedstawiamy mało znane epizody z jej życia.
Dnia 1 maja odbędzie się beatyﬁkacja papieża Jana Pawła II, któremu tak wiele zawdzięczamy jako naród i społeczeństwo. Warto więc może przypomnieć sobie jakimi
chciał widzieć Polaków i robił wszystko, aby wskrzesić w nas poczucie dumy narodowej.
Czy coś w nas z tego zostało?
W tym roku po raz pierwszy – dzięki inicjatywie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jako święto państwowe. Wreszcie będzie można przywrócić im dobre imię i domagać się zachowania
ich w pamięci narodu jako niezłomnych bojowników o wolną i niezależną Polskę, którzy
przypłacili to życiem.
A jeśli już mowa o niezależności, to jednym z jej ﬁlarów jest suwerenność surowcowa,
która powinna być oczkiem w głowie rządzących. Jak jest w istocie? Polecam lekturę
artykułów poświęconych właśnie temu problemowi. A poza tym zachęcam również do
lektury stałych rubryk oraz innych nie mniej interesujących artykułów.
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Łaźnie, łazienki i kąpieliska w dawnym Wrocławiu
W przestrzeni miejskiej w Europie łaźnie
obecne były od średniowiecza. Nie inaczej
było we Wrocławiu. Zawsze stanowiły ważny element, bowiem dzięki nim można było
zachować obowiązujące standardy higieny,
ale też obsługujący je zrzeszeni w cechach
łaziebnicy, balwierze i cyrulicy świadczyli
usługi kosmetyczne i medyczne: strzygli, golili, wykonywali proste zabiegi chirurgiczne,
stawiali bańki i puszczali krew. Zabieg ten
był przez całe stulecia powszechnie stosowany zarówno w celach proﬁlaktycznych,
jak i leczniczych, bowiem wchodził w zakres
podstawowych metod terapeutycznych medycyny humoralnej, a doktryna ta oﬁcjalnie
obowiązywała aż do drugiej połowy XVIII
wieku.
Łaźnie budowano nad rzekami poza murami miejskimi lub w ich obrębie w bezpośrednim sąsiedztwie studni lub cieku wodnego i
korzystano z nich za opłatą. Istniała jednak
możliwość darmowych kąpieli, jako aktu dobroczynności, z których korzystała biedota,
scholarzy i chorzy w szpitalu. Fundację darmowej łaźni dla biedoty zasądzał, jako karę
sąd ławniczy. W dawnym Wrocławiu uczniowie szkół Ostrowa Tumskiego na mocy fundacji z 1402 r. mieli zastrzeżone 2 dni w tygodniu w łaźni klasztornej na wolną kąpiel.
Łaziebnik miał obowiązek przygotować gorącą wodę, mydło, fartuchy i dać możliwość
wyprania i wysuszenia odzieży. Tradycja tych
„łaźni dusznych”, jako aktu dobroczynności
przetrwała aż do końca XVIII wieku. W łaźniach urządzonych w latach: 1783, 1793 i
1797 jeden dzień w tygodniu przeznaczano
na darmową kąpiel dla żołnierzy, ubogich i
służących. We Wrocławiu łaźnie dla ubogich
powstawały również, jako fundacje z inicjatywy osób prywatnych (w XVI i XVII w.) i jedną z nich przejął cech karczmarzy, a drugą
– sukienników.
W XVII stuleciu w Europie ilość łaźni zaczęła gwałtownie spadać i taki stan trwał aż
do połowy XVIII wieku, co ściśle łączyło się z
epidemiami dżumy i związaną z nimi zmianą standardów higieny. Symbolem czystości
osobistej stała się czystość bielizny stołowej, pościelowej jak i osobistej. Dużą wagę
przykładano do dbałości o jej jakość i częstą
zmianę, jednak używanie wody do celów higienicznych budziło obawę, która zrodziła
się podczas epidemii dżumy, które dosłownie
dziesiątkowały populację. Sądzono, że ciepła

kąpiel otwierając pory skóry, wystawia ciało
na działanie niezdrowego powietrza; otwiera
je na przestrzał, więc jest niebezpieczna. Ciało po kąpieli staje się mniej odporne na działanie jadu morowego i wówczas „powietrze”
(jak określano dżumę) może w nie wtargnąć
ze wszystkich stron. Dlatego więc regułą zachowania czystości stała się ciągła zmiana
bielizny, gdyż bielizna wchłania w siebie pot
i brud, co miało dawać podobny efekt jak
użycie wody. Czystość bielizny była czystością całego człowieka, w związku z czym nie
było mowy o ablucjach. Tak więc kąpiele w
domu i w łaźniach niemal zniknęły z praktyki
życia codziennego, a do utrzymania czystości ciała służyła biała bielizna. Te standardy
obowiązywały również chorych „łożnie”. W
statutach wrocławskiego Szpitala Wszystkich
Świętych z 1611 r. chorym zalecano kąpiel co
6 tygodni. Do „mycia” włosów zamiast wody
stosowano pachnący puder, który wysuszał
skórę głowy i włosy oraz – podobnie jak perfumy – oddziaływał na zmysł powonienia.
Swoją drogą te przepisy higieniczne nie były
zbyt skuteczne, skoro nawet w łóżku Ludwika XIV znajdowano pluskwy, a wielkie upudrowane peruki stanowiły wylęgarnię wszy,
których się pozbywano za pomocą złotych
młoteczków i kowadełek.
W pierwszej połowie XVIII wieku kryteria
czystości powoli zaczęły się zmieniać. Wpłynęło na to szereg czynników, między innymi
zmiany w architekturze rezydencji (tendencja
do zmniejszania powierzchni pokojów) i w
sposobie ich ogrzewania (odchodzenie od
kominków i stawianie pieców), ale przede
wszystkim ustępował lęk przed dżumą, bowiem ostatnia epidemia w Europie Zachodniej miała miejsce w roku 1720. Tak więc nie
bez przyczyny w 1740 r. w paryskich pałacach
pojawiły się wanny, bidet nazywany „krzesłem
czystości”, jak i miejsca szczególne – służące
do intymnych czynności – określane, jako
„toaleta”, „gabinet wygód”, „miejsce na modłę angielską”. Bardzo ważną rolę odegrała
nowożytna medycyna kliniczna, która od połowy XVIII wieku zaczęła oﬁcjalnie wypierać
obowiązującą w Europie od czasów starożytnych doktrynę humoralną. Pod wpływem ﬁlozoﬁi przyrody zaczęto badać zasoby ziemi,
w tym źródła mineralne, dzięki czemu rozwinęła się balneologia, a pod wpływem teorii
witalizmu Albrechta von Hallera (1708-1777)
– twórcy ﬁzjologii – propagowano hartowa-

nie ciała między innymi poprzez zimne kąpiele w rzekach i jeziorach. Nawiasem mówiąc
w drugiej połowie XVIII wieku dosłownie „zachłyśnięto się” zimnem i wodolecznictwem,
co przełożyło się na budowanie otwartych
kąpielisk sytuowanych nad brzegami rzek
czy jezior oraz łaźni i uzdrowisk, które powstawały jak grzyby po deszczu., a później
na działalność dwóch słynnych hydroterapeutów: Vincenta Priessnitza (1799-1851) i
Sebastiana Kneippa (1821-1897), żarliwych
propagatorów kąpieli leczniczych i hartujących. Poza tym w centrum uwagi oświeconych monarchów absolutnych programowo
znajdowały się zagadnienia zdrowia publicznego i depopulacji. Dużą wagę przykładano
do wzrostu liczby ludności, nastąpiła więc
zmiana podejścia do problematyki zdrowia.
Wdrażano działania administracyjne służące
zapobieganiu i zwalczaniu groźnych chorób
epidemicznych (dżumy i ospy). Zwracano
uwagę na problem czystości w miastach:
wyprowadzano z nich cmentarze, przystępowano do brukowania ulic, uświadamiano potrzebę oddychania czystym powietrzem, picia
zdrowej i świeżej wody, spożywania świeżej
żywności, powszechnej dbałości o porządek
i „ochędóstwo”. Dotyczyło to także dbałości
o czystość i higienę osobistą. Zaczęto oddziaływać na świadomość ludzi, na zmianę
ich przyzwyczajeń poprzez propagowanie
zachowań prozdrowotnych. Temu celowi służyły artykuły w czasopismach i kalendarzach
oraz poradniki medyczne i poradniki dobrego życia, postulujące i popularyzujące zasady
nowożytnej higieny i określone wzorce zachowań: mycie, kąpiele, pielęgnację włosów,
zębów, paznokci, czystość i zmianę bielizny
oraz ubioru. W obyczajach elity kąpiel zakorzeniła się pod koniec XVIII wieku, ale w
drugiej połowie stulecia w inwentarzach domów mieszczańskich i szlacheckich zadziwiająco wzrosła liczba koszul, bielizny stołowej,
pościelowej, żelazek i prasek jak i różnego
rodzaju sprzętu oraz naczyń związanych z
utrzymaniem higieny, takich jak: mosiężne,
miedziane i cynowe miednice do mycia rąk,
komplety – miednica z nalewką; lawatarze czy
handwasy, czyli umywalki zawieszone na ścianie lub umieszczone w drewnianej obudowie
składające się ze zbiornika na wodę, kurka i
ustawionej poniżej miednicy; kotły i kociołki do prania, w których gotowano odzież i
bieliznę. Lektura ogłoszeń zamieszczanych w
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Niemiecka łaźnia parowa z XVI w.

prasie codziennej każe przypuszczać, że pod
koniec XVIII wieku zaczynają się upowszechniać nawyki mycia ciała w szerszych kręgach
społecznych. Korzystanie z różnego rodzaju
łaźni staje się po prostu modne. Tak było w
Warszawie: „Gazeta Warszawska” z 1796 r.
zamieszczała reklamy łaźni miedzianych i
drewnianych, „Gazeta Narodowa i Obca” z
1792 r. zachwalała mydło „saskie pachniące” o płynnej konsystencji i właściwościach
pielęgnacyjno-leczniczych, które wyrabiano z
gorzkich migdałów.
Nie inaczej było we Wrocławiu, który w
drugiej połowie XVIII wieku pozostawał pod
panowaniem pruskim, a trzeba wiedzieć, że
król Fryderyk II Wielki (1712-1786) wyjątkowo skrupulatnie ingerował we wszystkie
dziedziny życia swoich poddanych. W 1783
r. zbudowano pierwszą nowoczesną łaźnię.
Niewiele można o niej powiedzieć, poza tym,
że była inspirowana wzorami tureckimi przywiezionymi z Konstantynopola. Pomysłodawcą jej budowy był poborca podatkowy
niejaki Prätorius. Musiała cieszyć się ogromnym powodzeniem wśród wyższych sfer,
skoro kiedy kilkakrotnie ulegała zniszczeniom wskutek powodzi, zawsze ją odbudowywano dzięki wsparciu generała Friedricha
B. von Tauentziena (1710-1791) dowódcy
garnizonu wrocławskiego i ministra ds. Śląska Karla G. von Hoyma (1739-1807).
Na przełomie XVIII i XIX stulecia w przestrzeni miejskiej Wrocławia pojawił się nowy
typ budynków użyteczności publicznej. Były
to różnego typu łaźnie, a właściwie zakłady
kąpielowe, które oferowały wszystkie typy
zabiegów i usług leczniczych jak i higienicznych. A ponadto zaspokajały wszelkie
potrzeby rozrywkowe i towarzyskie związane z wypoczynkiem. Poza tym po wojnach
napoleońskich ponownie zaczęły się rozpowszechniać rosyjskie łaźnie parowe. Niestety,
do dzisiaj zachowała się znikoma dokumentacja ikonograﬁczna i wiele z tych obiektów
istnieje w formie opisów, a nawet niewielkich
wzmianek, w najlepszym wypadku w formie
projektów, które przechowywane są w Archiwum Budowlanym Miasta Wrocławia. Pewne
jest, że już od początku XIX wieku we Wrocławiu ilość łaźni przyrastała w ogromnym tempie, a w połowie stulecia na rozwój zakładów
kąpielowych ogromny wpływ wywarła moda
na dbałość o tężyznę ﬁzyczną, wywodząca
się w prostej linii z witalizmu wspomnianego
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już A. von Hallera. Z tej przyczyny w drugiej
połowie XIX wieku zaczęto masowo uprawiać różne sporty, w tym również pływanie,
a to wpłynęło na pojawienie się nowego typu
architektury, czyli zakładów kąpielowych. Łączyły one w sobie funkcje, które przedtem
spełniało kilka innych obiektów.
W pierwszej połowie XIX wieku łaźnie
były bardzo zróżnicowane pod względem
architektonicznym, co wynikało z ich lokalizacji. Wznoszono je wszystkie naturalnie w
pobliżu rzeki czy źródeł, ponieważ najważniejszym czynnikiem determinującym ich
budowę była dostępność wody. Tak więc powstawały one zarówno na przedmieściach,
jak i w obrębie murów. Łaźnie usytuowane
na przedmieściach czy nad rzekami lokalizowano na dużych działkach w budynkach
wolno stojących i z tego względu miały bardziej okazałą formę architektoniczną, natomiast te w zabudowie miejskiej w zasadzie
niczym nie wyróżniały się spośród domów
mieszczańskich. Trzeba tu jednak podkreślić,
że lokalizacja miała też ścisły związek z rywalizującymi wówczas w balneologii poglądami lekarzy i higienistów na temat leczniczych
właściwości kąpieli w zależności od wody,
jakiej się używa. Otóż jedni twierdzili, że do
kąpieli leczniczych i rekreacyjnych najlepsza
jest woda ze źródeł głębinowych, natomiast
inni, że woda bieżąca z rzeki lub jeziora. Te
tendencje doskonale odzwierciedla historia
budowy łaźni wrocławskich. Pierwszy obiekt
otwarto w 1802 r. przy ul.Teatralnej 6. Jego
właścicielami byli dr Jäckel i jego szwagier
mieszczanin Nitschke. Doktor Jäckel opowiadał się za używaniem wody źródlanej i w
swoim zakładzie oferował kuracje z użyciem
wody z własnego źródła głębinowego. Polecał pełen zakres kąpieli higienicznych i rekreacyjnych, o czym świadczy inskrypcja nad
wejściem do budynku: Lava. Bibe. Convalescens. Poza tym łaźnia posiadała aptekę, a
na tyłach parceli znajdował się ogród, który
także służył wypoczynkowi. Jak więc widać
projektując tę łaźnię, łączono przyjemne
z pożytecznym, co jest bardzo charakterystyczne dla oświecenia.
Doktor Friedrich Zirtzow (1754-1815) lekarz wojskowy i położnik w 1803 r. pisał na
łamach „Breslauischer Erzähler” o zaletach
łaźni usytuowanych nad rzeką, ponieważ
oferowały pełny zakres usług zarówno w zakresie higieny, jak i aktywnej rekreacji. Propa-

gował kąpiele, jako lekarstwo na wszystkie
choroby ciała i duszy, co było jak najbardziej
zgodne z oświeceniowymi doktrynami medycznymi jak i z postrzeganiem człowieka
w aspekcie psychosomatycznym, co z kolei
było cechą charakterystyczną medycyny humoralnej. Na tym przykładzie widać, że rewolucja w medycynie nie następowała od
razu w sposób radykalny. Przez długi czas
obie te doktryny funkcjonowały obok siebie
i nawet jeszcze dzisiaj stosujemy niektóre
elementy medycyny humoralnej nie zdając
sobie z tego sprawy.
Zirtzow był właścicielem takiej właśnie łaźni, którą udostępniono w 1804 r. na Tamce.
Nota bene reklamował ją na łamach „Breslauischer Erzähler”, zamieszczając szczegółowy opis i rycinę. Była to druga z łaźni
publicznych, jakie pojawiły się we Wrocławiu w XIX wieku, bardzo okazała. Na dolnej kondygnacji znajdowały się osobne pomieszczenia do ciepłych i zimnych kąpieli,
prysznice, łaźnia parowa, a na wyższej sale
do elektrycznych i galwanicznych eksperymentów, czyli ﬁzykoterapii. Było to bardzo
nowatorskie zamierzenie, bowiem leczenie
energią elektryczną zapoczątkował w 1743
r. Johann Gottlob Krüger (1715-1759) i od
tego czasu tę terapię traktowano jako swoiste panaceum. Na uwagę zasługuje bardzo
ładna lokalizacja obiektu, co zostało wykorzystane do wszechstronnej rekreacji o każdej porze roku. Latem można było zażywać
kąpieli bezpośrednio w rzece. W tym celu
obok budynku usytuowano drewnianą konstrukcję zanurzoną w wodzie, składającą się
z trzech tratw przykrytych płótnem. Było to
pierwsze wrocławskie kąpielisko rzeczne. Na
najwyższej kondygnacji usytuowano salon,
w którym się spotykano i odpoczywano, i
który połączono z balkonem, skąd można
było podziwiać okolicę.
Dr Zirtzow w 1814 r. stał się właścicielem
łaźni przeznaczonej głównie dla żołnierzy. Zbudowano ją na Kępie Mieszczańskiej
według projektu ucznia K.G. Langhansa-Carla Gottharda Geisslera (1754-1823),
który projektował prywatne i państwowe
łaźnie w dolnośląskich uzdrowiskach: Dusznikach, Lądku i Cieplicach.
Źródła fot.: Handbuch der architektur, 3 Auﬂ., 6 Bd., 3 T.,
2 H.,Leipzig 1908; 5 Halb-Bd., 4 T., 3H., Stuttgart 1899;
udostępnione dzięki uprzejmości pana mgra Tadeusza
Szpinetera.

Maria Tarczyńska

Biblioteka? Tylko domowa!
Na początek wymienię kilka faktów.
27 XI 2010: w Bibliotece Kongresu Stanów
Zjednoczonych, w słynnej oksfordzkiej Bodleian Library, w bibliotece Uniwersytetu
Cambridge katalogi on-line nie potwierdzają posiadania książek Marguerite Peeters – belgijskiej dziennikarki, która ostro
krytykuje poczynania ONZ.
20 VIII 2010: Książki Operacja „Chusta”
Tomasza Terlikowskiego nie ma w „Przewodniku Bibliograﬁcznym” on-line.
25 VII 2010: Książki Bronisława Wildsteina „Śmieszna dwuznaczność świata, który
oszalał” brak w katalogu on-line Biblioteki
Narodowej.
Od połowy 2007 r. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu nie gromadzi tygodnika „Najwyższy Czas!”. Jakość papieru
i druku prawicowej gazety codziennej z
lat dziewięćdziesiątych „Życie” budzi niepokój, czy do drukowanych tam treści
będzie można po latach wrócić. Trudno
w bibliotekach naukowych znaleźć katolickie tygodniki opinii, takie jak „Niedziela” lub „Gość Niedzielny”. Nawet niektóre
wypożyczalnie paraﬁalne zdają się ulegać
fatalnej modzie na wnętrza urządzone w
stylu minimalistycznym... Biblioteki publiczne, nie mówiąc już o pedagogicznych
czy szkolnych nie od dzisiaj poddawane są
presji „odgórnej” ideologii bądź likwidowane pod hasłem modernizacji, zastanawiająco zbieżnej z prymitywizacją.
Cenzura? Wielka księgarnia internetowa Amazon.com wprawdzie oferowała
jedną pozycję pióra Marguerite Peeters,
ale informuje o wyczerpaniu nakładu. Czy
wiemy, w jakim nowym, „wspaniałym”
świecie żyjemy? Jesteśmy atakowani reklamami książek, ale nie mamy dostępu do
tych, które sobie sami wymarzymy. Te, na
których nam zależy, mają też nikłe szanse
na przetrwanie dla przyszłych pokoleń, biblioteki naukowe bowiem nie przechowują pewnych książek ani czasopism niepoprawnych z punktu widzenia dzisiejszego
establishmentu. Na jakiej podstawie źródłowej przyszły historyk będzie oceniał nasze czasy? A dlaczego dziś studenci nauk
społecznych mają korzystać ze sztucznie
zawężonego zakresu źródeł?
Spójrzmy wstecz. 31 stycznia 1945 Rada
Ministrów komunistycznego rządu w Pol-

sce uchwaliła dekret o bibliotekach. Przyznano w nim Ministerstwu Oświaty prawo
włączania bez zgody właściciela (!) księgozbiorów prywatnych i społecznych do
państwowej sieci bibliotecznej. Przedtem
bolszewicy masowo niszczyli księgozbiory
ziemiańskie. Prawowitą elitę mordowano,
książki palono, a ocalałą ludność proletaryzowano.
O kluczowym znaczeniu zbiorów bibliotecznych byli przekonani organizatorzy
powojennego warsztatu naukowego dla
Polaków we Wrocławiu (zob. Irena Turnau,
Zbawienne źródło, „ Forum Akademickie”
2001, nr 7-8). Tymczasem w lecie 2010
roku usuwa się z magazynów bibliotek pedagogicznych i naukowych regionu: Dzieje literatury niepodległej Polski autorstwa
Ignacego Chrzanowskiego, syntezę historycznoliteracką Juliana Krzyżanowskiego,
liczne tomy z serii Wielka Historia Literatury Polskiej. Gdzie, wśród kogo przetrwa
świadomość wielkości naszej literatury i
kultury? Ignoranci wmawiają nam kompleks niższości, a gawiedź im wierzy.
Czy brak miejsca na udokumentowanie polskich osiągnięć oraz szerokiego
spectrum poglądów obecnych w debacie
publicznej jest przypadkowy? Profesor
prawa pisze: „XXII Dyrekcja Generalna
Komisji (Edukacja, oświata) skonstruowała i wdraża w życie kilka programów edukacyjnych (np. „Sokrates” i „Sokrates II”,
obejmujące szczegółowe programy „Erasmus”, „Comenius”, „Eurydyka” i in.),
promujących mobilność studentów i nauczycieli, edukację na temat spraw bieżących, podejmowanych i rozpatrywanych
przez UE [...] Ponadto Komisja zmierza do
stworzenia jednego otwartego, europejskiego systemu edukacyjnego (ECTS) (s.
27). Nie tworzy się zasobu naszej wiedzy
oddolnie, w wyniku sumowania spontanicznych zainteresowań poszczególnych
obywateli danego kraju, lecz przeciwnie:
„Łamiąc zasadę pomocniczości, Reprezentacja Komisji w Polsce urządziła we
wrześniu 2004 r. konferencję bibliotekarzy, którym wbijano do głów konieczność
współpracy z bibliotekami w innych krajach członkowskich (przebadanie księgozbiorów, zapewne celem przygotowania
list prohibitów naruszających zasady

ustrojowe i ideowe Unii), a także zachęcano do współdziałania, na które można
uzyskać znaczące fundusze” (Jerzy Chodorowski, Rodowód ideowy Unii Europejskiej, Krzeszowice 2005, s. 27).
Trzeba więc we własnym zakresie kompletować, porządkować i starannie przechowywać zbiory nie tylko książek, lecz
czasopism (przynajmniej dokładnie opisanych wycinków: z którego numeru czasopisma, z której jego strony) i wydruków
bądź przynajmniej kopii na nośnikach
elektronicznych interesujących nas stron
internetowych. Naszej kultury ani pamięci nie możemy biernie całej oddać w ręce
„szpicli, katów, tchórzy” czy też po prostu
– konformistów.
Dokumenty w postaci cyfrowej staną się
niedostępne w razie gwałtownej zapaści
cywilizacyjnej. Gdybyśmy przechowywali
wszystko, co uważamy za istotne, w sieci
komputerowej, łatwo byłoby nie tylko unicestwić nasze zbiory, ale i przedtem śledzić,
kto, z czego, kiedy korzystał. Nie przypadkiem Internet – to wynalazek wojskowy.
Jeśli nie utożsamiamy swojego systemu
wartości z wartościami władzy, ktokolwiek
by ją sprawował, posiadajmy niepodatne
na inwigilację zasoby. Co więcej, gdy wyboru tekstów do instytucjonalnej digitalizacji dokonuje władza, (przy czym eksperci
utrzymywani przez władzę = władza), nie
spodziewajmy się niewygodnego dla establishmentu zestawu zdigitalizowanych
publikacji. Tylko, gdy z własnej inicjatywy,
w wolnym czasie i na własny koszt skanujemy teksty, możemy założyć, że w nowej
formie przechowujemy to, co stanowi
zapis naszego gustu i pewien przekaz naszych ideałów, niewzruszonych przekonań
lub wynika z naszych potrzeb dokumentowania czyichś wypowiedzi.
Rozproszenie, pieczołowite przechowywanie, wewnątrzsterowność – nieoglądanie się na „autorytety” w doborze gromadzonych książek, czasopism, druków
ulotnych, wpisów na blogach itp. – tylko
to zwiększa nadzieję na ocalenie prawdy o naszych czasach i o przeszłości, na
przeniesienie prawdy przez „wieki ciemne” wśród błyszczących ekranów, kamer,
pustych umysłów i uśpionych –choćby
przez pokolenia – sumień.
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Joanna Barańska

Równia pochyła
Właściwie nie zamierzałam wypowiadać
się na temat polityki obecnego rządu Donalda Tuska, czyli koalicji PO-PSL, gdyż jest tyle
innych interesujących tematów. Niestety, wydarzenia ostatnich miesięcy w zasadzie mnie
do tego zmusiły. Mam wrażenie, że uczestniczymy w jakimś eksperymencie społecznym
wystawiani in vivo na przeróżne manipulacje. Szczegółowej obserwacji poddaje się
zachowania społeczne, a te, które postrzega
się, jako niewygodne czy wręcz niebezpieczne dla władzy, są bardzo szybko pacyﬁkowane przez specjalistów od public relation i od
propagandy. Mam nieodparte wrażenie, ze
skończyła się w Polsce demokracja, zostały jedynie jej pozory. I obserwujemy coraz
większą arogancję władzy na wszystkich
szczeblach. W zasadzie nie sposób poddać
oﬁcjalnie krytyce brak kompetencji wysokich
urzędników państwowych – ministrów Cezarego Grabarczyka, Bogdana Klicha, Barbary
Kudryckiej, Katarzyny Hall, Ewy Kopacz, Jana-Vincenta (Jacka) Rostowskiego, Radka
Sikorskiego, czy wreszcie samego premiera
Donalda Tuska, nie mówiąc o prezydencie
Bronisławie Komorowskim.
Katastrofa smoleńska obnażyła w sposób
bezlitosny rozpad państwa w każdym wymiarze. Polacy, niestety, nie mogą czuć się
bezpiecznie, ponieważ nie mają żadnych
gwarancji ze strony rządu na normalne funkcjonowanie infrastruktury czy służb publicznych. Służba zdrowia niewydolna, większość
obywateli ma problem z dostaniem się do
lekarza pierwszego kontaktu, nie mówiąc o
specjalistach, jeśli tylko chce skorzystać z prawa pacjenta ubezpieczonego w NFOZ, system
emerytalny także bardzo zagrożony. Jedyne,
co rząd Tuska proponuje, to wywłaszczenie
obywateli z ich pieniędzy, które odkładają w
OFE, stanowiących II ﬁlar systemu emerytalnego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że
kiedy ekipa premiera Jerzego Buzka wprowadzała cztery wielkie reformy, w tym systemu emerytalnego, społeczeństwo zostało
poddane ogromnej presji, aby ludzie przystępowali do OFE. ZUS był prezentowany, jako
przeżytek z minionej epoki, który nie gwarantuje godziwej emerytury, ale musi istnieć,
natomiast OFE to zupełnie inna bajka. Emerytury z tego ﬁlara miały być wysokie, środki
zgromadzone w tym systemie miały podlegać dziedziczeniu, więc wreszcie skończy się
zapełnianie pustej beczki bez dna, jaką jest
ZUS i człowiek będzie mógł sam stanowić
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o swojej przyszłości. Jak się jednak okazało,
pierwsze emerytury z tego ﬁlara nie przekraczały 100 zł miesięcznie, co tłumaczono
krótkim okresem oszczędzania i kryzysem
światowym. Bardzo dobrze za to mają się
zarządy OFE. Ale mniejsza z tym. Ważne jest
co innego. Ostatnie zawirowania wokół OFE
uzmysłowiły coś niezmiernie istotnego, że
nie da się w nieskończoność prowadzić księgowości kreatywnej, (co za potworne określenie!, a jeszcze do niedawna księgowość
była bardzo konkretna) i sterować ludźmi
stwarzając im iluzję wirtualnej rzeczywistości. Prędzej czy później do każdego dotrze,
że musi realnie zapłacić za energię dużo więcej niż w innych państwach UE, że nie ma
żadnych gwarancji od państwa w żadnym
obszarze życia. Rząd bowiem, co ostatnio
widać niezbicie, nie jest od rządzenia ani od
ponoszenia odpowiedzialności, tylko od powszechnej destrukcji.
Nie będę się rozpisywać na temat raportu
MAK i skandalicznego braku reakcji Donalda
Tuska na zawarte tam tezy, bo chyba wszyscy
mamy to świeżo w pamięci, jak i kuriozalne chamskie zachowanie marszałka Stefana
Niesiołowskiego, który dosłownie tresował
posłów opozycji, wykazując przy tym patologiczny rodzaj samozadowolenia.
Proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk i
jego ekipa wprowadzając swoiście pojmowany liberalizm, doprowadzili dosłownie
do paraliżu kolei, zniszczyli wojsko, niesamowicie zadłużyli Polskę, a teraz z uporem
godnym lepszej sprawy reformują system
wychowania i edukacji. Reforma szkolnictwa wyższego jest potrzebna, ale chodzi o
reformę, która wymusi szybszą ścieżkę kariery naukowej bez uszczerbku dla poziomu nauczania. Nie chodzi o reformę, która
niszczy system edukacji. Poza tym, dlaczego
zniechęca się młodych zdolnych ludzi do studiowania drugiego kierunku, czy wręcz się to
uniemożliwia, wprowadzając opłatę za drugi
fakultet, a jednocześnie nie żąda się zwrotu
nakładów na kształcenie od osób emigrujących z Polski? Czy więc ta reforma ma na
celu przybliżenie kształcenia do standardów
zachodnich, czy raczej produkcję byle jakich
magistrów i doktorów? Czy chodzi o ilość, czy
o jakość? A czemu ma służyć reforma podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych, jak nie wyjaławianiu intelektualnemu
i duchowemu? Niebawem nie będzie można
uczyć dzieci i młodzieży historii własnego

narodu, państwa czy kultury, a na uczelniach
być może będą wykładać sprzątaczki. No, bo
niby dlaczego nie? Przecież minister Barbara
Kudrycka proponuje, żeby zamiast jednego
profesora można było zatrudnić dwóch doktorów (czyżby kompetencje sumowały się
w prosty arytmetycznie sposób?), a zamiast
osoby ze stopniem doktora dwóch magistrów. To może, idąc tym tropem, można będzie na stanowisku profesora zatrudnić pięć
sprzątaczek legitymujących się maturą? To
dopiero będzie liberalizm, a jakie przyniesie
ogromne oszczędności w budżecie państwa!
Nie daj Boże jednak, kiedy na przykład przyjdzie się nam leczyć u fachowców wyedukowanych przez takich mistrzów. A co można
sądzić na temat inicjatywy MEN odnośnie
gromadzenia wszystkich danych każdego
dziecka w całym procesie edukacji? Komu i
do czego mogą być potrzebne informacje na
temat korzystania przez dziecko z opieki czy
konsultacji na przykład poradni logopedycznej lub psychologiczno-pedagogicznej? Ale
najgorsze jest to, że nie ma żadnej debaty
publicznej, nie ma nawet gruntownej informacji. W telewizji publicznej albo prezentuje
się tylko głosy za, albo – jak w przypadku
wniosku opozycji w sprawie zdymisjonowania B. Klicha, szefa MON – prezentuje się
wypowiedzi dyżurnych politologów, którzy
całe to ważne wydarzenie sprowadzają do
rangi spektaklu, w którym role rozpisane zostały już dawno. Mało tego, opozycję określa się mianem betonowej, która w zasadzie
nie może doszukać się niczego nagannego
w sposobie pracy rządu, więc czepia się dosłownie nieistotnych drobiazgów tylko po
to, aby mogła cokolwiek wyartykułować i
zwrócić na siebie uwagę.
A tymczasem skoro jest tak dobrze, to
dlaczego żyje się coraz gorzej? Bezrobocie bez przerwy rośnie, obecnie wynosi już
13%, ciągle wzrastają koszty utrzymania,
podatki, coraz gorzej mają się małe i średnie ﬁrmy, nauczyciele narzekają na warunki
pracy i pogłębiającą się utratę prestiżu zawodu, lekarze chociażby na brak dostępu
do nowoczesnych technologii medycznych
czy pieniędzy na ﬁnansowanie transplantacji szpiku u dzieci, ale jakoś nikt nie chce
dostrzec i głośno powiedzieć, że przyczyna
leży w fatalnej ﬁlozoﬁi rządów Donalda Tuska: zero odpowiedzialności za cokolwiek.
Dlaczego tak jest? No właśnie. Brakuje odważnego, który powiedziałby, że król jest

nagi. W myśl doktryny postmodernistycznej, że nie ma polityki, jest tylko sterowanie
i zarządzanie emocjami społecznymi, PO,
busolą której są słupki sondażowe, podzieliła Polaków na gorszych i lepszych. Podział
ten jest utrwalany przy każdej nadarzającej
się okazji. Najpierw przeciwstawiono sobie
kościoły – „łagiewnicki” i „toruński”, a ludzi
o zapatrywaniach konserwatywnych oraz
propaństwowych Donald Tusk nazwał moherowymi beretami. I to był początek. Po
stronie słusznej zostali „młodzi, wykształceni z dużych miast”, po tej drugiej „oszołomy”, „ciemnogród” i „mohery” właśnie.
Ten podział przypieczętowano po katastroﬁe
smoleńskiej, kiedy pękła bańka medialnego zakłamywania rzeczywistości i ludzie się
otrząsnęli i zaczęli jednoczyć wokół pewnych
określonych wartości, kiedy okazało się, że
symbolika chrześcijańska, symbolika krzyża
jest bardzo nośna, czytelna i powszechnie
zrozumiała nawet dla niewierzących, dzięki
czemu może zniwelować te podziały, wykorzystano ją do antagonizowania, napuszczania ludzi na siebie, prowokując niektórych w
bezczelny sposób do określonych zachowań
emocjonalnych, co pieczołowicie prezentowano w różnych kanałach telewizji. Co ciekawe, zastanawiać może wstrzemięźliwość
policji wobec chuligańskich agresywnych
i wulgarnych zachowań określonych grup
młodych ludzi, niejednokrotnie z tzw. przeszłością.
Propagandyści i specjaliści od PR, którzy
zdają się wytyczać kurs polityki Tuska i PO,
sięgnęli – niestety z sukcesem – do chwytów
propagandy III Rzeszy. We Wrocławiu przed
wojną żył słynny socjolog Norbert Elias, Żyd,
który zaszokowany falą nienawiści, z jaką
czyści rasowo Niemcy traktowali współobywateli żydowskiego pochodzenia, zastanawiał się nad mechanizmem tych zachowań.
Wykazał, że wszystko zaczęło się najpierw na
poziomie języka, który jako narzędzie komunikacji społecznej ma silny związek z mentalnością. Mówiąc w ogromnym skrócie, spece
od hitlerowskiej propagandy narodowo-socjalistycznej najpierw odhumanizowali Żydów określając ich jako szkodliwe robactwo,
które najlepiej wytruć środkiem chemicznym, ewentualnie wytłuc. Tak długo używali
takich określeń w przestrzeni publicznej, dopóki przeciętny „porządny” Niemiec nie zaczął myśleć o Żydach w kategorii zbitki znaczeniowej: „Żyd – prusak, robak, obrzydliwy

szkodnik, winien wszelkiemu złu”. W ten
sposób zdjęto z tej kategorii ludzi wszelkie
atrybuty człowieczeństwa i w głowach „porządnych” Niemców zaszczepiono myślenie
kolektywne. Nasuwa się tu oczywista analogia z wydarzeniami w Łodzi, kiedy to doszło
do mordu w biurze PiS, jak i do poziomu
debaty publicznej, której kurs wytyczają tacy
prominentni politycy PO, jak chociażby Stefan Niesiołowski. Jego wypowiedzi pod adresem panów Lecha i Jarosława Kaczyńskich
jak i członków PiS, w których określa ich za
pomocą terminologii entomologicznej, jako
szkodników czy też dinozaurów, które muszą wyginąć. Jego wielokrotnie emitowane
wypowiedzi, że w Polsce nie będzie dobrze
tak długo, jak długo będzie obecne PiS, że
tę partię należy bezwzględnie wykluczyć
(w domyśle – zniszczyć doszczętnie) z życia
publicznego, jak i inwektywy pod adresem
konkretnych polityków z tego ugrupowania
są również tego przykładem. W podobnym
tonie wielokrotnie wypowiadali się też inni,
chociażby Radek Sikorski, który deklarował
konieczność „dorżnięcia watahy”. Takie wypowiedzi właśnie spowodowały irracjonalną
nienawiść części społeczeństwa zarówno do
PiS, jak i do wszystkiego, co w jakikolwiek
sposób jest inne od obowiązującej „narracji”. Już samo określenie „narracja” w odniesieniu do bieżących wydarzeń mówi wprost,
że odbiór rzeczywistości jest sterowany, bowiem nieistotne są konkretne realne fakty
czy wydarzenia, istotna natomiast jest „narracja”, czyli sposób, w jaki się je przedstawi.
Tak więc poprawne politycznie ugrupowania
mogą snuć co chcą, ludzie i tak to kupią.
Dlatego właśnie koalicja PO-PSL zawładnęła
całkowicie przekazem medialnym, który ma
na celu jedynie utrzymanie słupków sondażowych na określonym poziomie. Tak więc
mamy nieustanną obecność rządzącej opcji
przy całkowitej nieobecności opcji pozaparlamentarnych oraz znikomej, ale niestety w
dodatku tendencyjnie przedstawianej opozycji. Taką to mamy wolność i demokrację!
Jawne kpiny w pożal się Boże „liberalnym”
kostiumie! W tym kontekście nie może dzi-

wić nieustanne zwalczanie nauki i doktryny
Kościoła katolickiego. Co rusz pojawiają się
głosy, że wiara to prywatna sprawa, a wartości chrześcijańskie, na których przecież wyrosła Europa, nie mogą stanowić podwaliny
życia publicznego, ani nie mogą być punktem odniesienia dla stanowionego prawa.
Wszystkie inne ideologie mogą, łącznie z
ateizmem, a katolicyzm nie i koniec, ale to
temat na odrębny artykuł. Przypomnę tylko
młodszym Czytelnikom, że wiara i religia nieustannie były wypychane z życia publicznego przez komunistów w okresie PRL, bo ideologia socjalistyczna zwalczała Boga. Mimo
to jednak Kościół – dzięki postawie wiernych
– odgrywał dużą rolę w życiu państwa i narodu. Dzisiaj, kiedy podobno żyjemy w wolnym kraju, bez przerwy się z nim walczy.
Czas ucieka, a my nic nie wiemy na temat
polskiej prezydencji w UE, a jest to przecież
bardzo ważne, tym bardziej że ostatnio ustalono Europę dwóch prędkości. Poza tym na
naszych oczach wyrasta RAŚ (Ruch Autonomii Śląska), bardzo niebezpieczny ze względu na ciągoty separatystyczne. Swoją drogą
zastanawiać może, dlaczego liderzy tego ruchu posługując się hasłem prawa obywateli
do małych ojczyzn, nawiązują wybiórczo do
historii tego regionu i mówią tylko i wyłącznie o ostatnim stuleciu. I dlaczego PO bardzo chętnie utworzyła z nim koalicję? Czyżby
była aż tak liberalna, żeby wspierać regermanizację Śląska?
Na koniec muszę wyznać, że jako Polka
wstydzę się za prezydenta Bronisława Komorowskiego, za jego prostactwo i zadufanie oraz kompletny brak kompetencji do
pełnienia tego urzędu. Nic nie może też
usprawiedliwić braku znajomości protokołu
dyplomatycznego, nie mówiąc o elementarnych zasadach wychowania.
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Teresa Izworska

Przesłanie Jana Pawła II
Musicie mieć w sobie coś z orłów!
– serce orle i wzrok orli ku przyszłości.
Musicie ducha hartować i wznosić,
aby móc, jak orły przelatywać nad graniami
w przyszłość naszej Ojczyzny.
Będziecie wtedy mogli, jak orły przebić się
przez wszystkie dziejowe przełomy,
wichry i burze,
nie dając się spętać żadną niewolą.
Pamiętajcie – orły to wolne ptaki,
bo szybują wysoko1.
Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia
Wkrótce będziemy przeżywać wyniesienie na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II,
zanim to nastąpi, proponuję Czytelnikom
wędrówkę szlakiem Papieża Słowianina.
Będą to wybrane fragmenty jego nauczania, aktualne na dziś, nie sposób bowiem
w tak krótkim tekście pokazać spuściznę
Wielkiego Jana Pawła II, ale noszę w sercu
cichą nadzieję, że przybliżenie tej tematyki
może być zachętą do dalszych poszukiwań
i wędrówek z Umiłowanym Ojcem Świętym.
W swojej reﬂeksji pragnę wydobyć to,
co dziś wydaje się istotne nie tylko dla
mnie, ale również dla tych spośród nas,
dla których słowo OJCZYZNA, słowo POLSKA jest jeszcze ważne, jeszcze coś znaczy i zajmuje miejsce w naszych sercach,
w naszych umysłach, w naszych myślach, w naszych mowach i w czynach....
A wyznacznikiem tego wędrowania poprzez nauczanie Proroka „przełomu wieków” niech będzie owo dziś naszej umiłowanej Ojczyzny. «Albowiem nie dał nam
Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i
trzeźwego myślenia.Nie wstydź się zatem
S. Wyszyński, Idącym w przyszłość, Warszawa
1998, s. 5.
2
Pierwszy List do Tymoteusza. Wstęp, w: Pismo
Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wydanie IV, Poznań 1991, s. 1346.
3
Drugi List do Tymoteusza. Wstęp, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wydanie IV, Poznań 1991, s. 1351.
4
Jan Pawła II, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Pierwsze słowa po Konklawe, 16 października 1978 r., [ w:] Jan Paweł II Nauczanie Społeczne
1978-1979, tom II, s. 9.
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świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego
więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!» (2 Tym 1,7-8)
Święty Paweł, Apostoł narodów, tymi słowy zwraca się w liście do swojego ucznia
Tymoteusza, młodego biskupa o wątłym
zdrowiu i żąda od niego: stałej czujności
wobec niebezpieczeństw grożących wierze,
występowania z autorytetem, stanowczo
i bez kompromisu, gdy chodzi o czystość
nauczania2. Domaga się od niego męstwa
w głoszeniu Ewangelii, strzeżenia powierzonego depozytu wiary, wytrwałej pracy
na wzór dobrego żołnierza, trwania w powołaniu oraz zwalczania wszelkiego zła3.
Jan Paweł II, którego nazywano Apostołem narodów, na wzór świętego Pawła
przemierzał świat, dotarł z Dobrą Nowiną
niemal do wszystkich zakątków ziemi, był
odważnym i mężnym świadkiem Jezusa
Chrystusa. Jak dzielny rycerz brał udział w
trudach i przeciwnościach znoszonych dla
Ewangelii, aż do przelania krwi i nie lękał
się. Pełen mocy i miłości Bożej głosił Ewangelię na współczesnych areopagach świata. Stanowczo i bez kompromisu z wielką
delikatnością i miłością przekazywał naukę
Jezusa Chrystusa. Ten wielki autorytet moralny, przy którym gromadziły się niezliczone tłumy dorosłych i dzieci, młodzieży
i starszych na wszystkich kontynentach,
stał się sumieniem świata – sumieniem
człowieka żyjącego na przełomie wieków.
Upływa sześć lat, jak odszedł do Domu
Ojca i nie ma Go wśród nas, a mimo to
On jest i żyje. Jego głos rozbrzmiewa w
katolickim Radiu MARYJA, Jego nauczanie
propagowane jest w wielu czasopismach
katolickich, jak również w naszym periodyku Na marginesie i nadal jest potrzebne
współczesnemu człowiekowi. Ponadczasowa mądrość i wielka wartość spuścizny Jana
Pawła II nigdy nie utraci swej aktualności, bo
oparta jest na Ewangelii, Dobrej Nowinie o
Jezusie Chrystusie. Możemy się nad nią zatrzymać, zadumać i zachwycić, posłuchać i
rozważać, przeczytać i wprowadzać w życie to, co do nas mówił i mówi nadal Jan
Paweł II. W pierwszym dniu pontyﬁkatu, ku
zaskoczeniu wielu, do wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra Jan Paweł II
skierował między innymi te słowa: (...) naj-

czcigodniejsi kardynałowie powołali nowego Biskupa Rzymu. Wezwali go z dalekiego
kraju. Dalekiego, ale zawsze tak bliskiego
przez wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej. (...) Nie wiem, czy będę umiał dobrze
wysłowić się w waszym... naszym języku
włoskim. Gdybym się pomylił poprawcie
mnie4. Ujął mieszkańców Rzymu, przyjęli
Go wprost entuzjastycznie, stał się od razu
kimś bliskim, serdecznym, bezpośrednim.
Słowiańskiego Papieża opisał Juliusz Słowacki, polski poeta okresu romantyzmu,
w swej poetyckiej proroczej wizji. Zwykle
w różnych opracowaniach przytacza się
tylko fragmenty tego utworu, myślę więc,
że warto – szczególnie dziś – przypomnieć
pełny tekst napisany w 1848 roku. Być
może nasuną się nowe reﬂeksje, nowe
spojrzenie na naszą literaturę i kulturę.
Pośród niesnasków Pan Bóg uderza...
Pośród niesnasków Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon.
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze,
Świat mu – to proch!
Twarz jego słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło – gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud –
Jeśli rozkaże, to słońce stanie,
bo moc – to cud.
On się już zbliża – rozdawca nowy
Globowych sił;
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;
W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc – to Duch.
A trzebaż mocy, byśmy ten Pański
Dźwignęli świat:
Więc oto idzie Papież Słowiański
Ludowy brat; –

Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
Huﬁec aniołów kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń.
Gołąb mu słowa usty wyleci,
Poniesie wieść,
Nowinę słodką, że Duch już świeci
I ma swą cześć.
Niebo się nad nim pięknie otworzy
Z obojga stron,
Bo on na tronie stanął i tworzy
I świat – i tron.
On przez narody uczyni bratnie
Wydawszy głos,
Że dychy pójdą w cele ostatnie
Przez oﬁar stos.
Moc mu pomoże sakramentalna
Narodów stu,
Że praca duchów będzie widzialna
Przed trumną tu.
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
Robactwo gad.
Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
I zbawi świat;
Wnętrza kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno jak w dzień5.
***
Dnia 16 października 1917 roku w Rzymie
diakon6 Maksymilian Maria Kolbe, doktor
ﬁlozoﬁi, założył Rycerstwo Niepokalanej
(Milicja Niepokalanej w skrócie MI – od nazwy łac. Militia Immaculatae), religijne stowarzyszenie dla obrony Kościoła, które za
cel postawiło sobie: starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków
itd., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej7. Widział silną potrzebę duchowego odrodzenia społeczeństwa
poprzez Niepokalaną. Myśl o powołaniu
stowarzyszenia powstała po tym, jak w
dwusetną rocznicę założenia masonerii zobaczył na Placu Świętego Piotra, tuż pod

oknami Papieża, olbrzymi sztandar z wizerunkiem Świętego Michała Archanioła pod
stopami Lucyfera i ludzi występujących przeciw Ojcu Świętemu8. Brat Maksymilian wiedział, że nie może pozostać obojętny wobec
tak wielkiego zła, jakie szerzyło się w stolicy chrześcijaństwa, stolicy świętego Piotra.
Dokładnie 61 lat po tym wydarzeniu
– 16 października 1978 roku – Kardynał Karol Wojtyła został w uroczystym
Konklawe wezwany na Stolicę Rzymską. Pierwszy po 455 latach papież spoza Włoch, pierwszy w dziejach Kościoła i
Ojczyzny Papież Polak, Papież Słowianin9.
Francuski pisarz i dziennikarz André Frossard w książce Nie lękajcie się! Rozmowy z
Janem Pawłem II tak pisze o tym wielkim
wydarzeniu we współczesnym Kościele:
Tego październikowego dnia, kiedy po raz
pierwszy ukazał się na schodach Bazyliki
Świętego Piotra, z wielkim krzyżem trzymanym przed sobą jak dwuręczny miecz, kiedy
Jego pierwsze słowa: «Non abbiate paura!»,
«Nie lękajcie się!», rozbrzmiały na placu – w
tej samej chwili cały świat zrozumiał, że w
niebie coś się poruszyło i że po człowieku
dobrej woli [ Papież Jan XXIII – przyp. aut.],
który otworzył Sobór i po człowieku wielkiej
duchowości [Papież Paweł VI – przyp. aut.],
który Sobór zamknął, po intermedium, łagodnym i krótkim [Papież Jan Paweł I – przyp.
aut.], jak przelot gołębia – Bóg przysyła nam
świadka10. Tak, Jan Paweł II będzie przez 26
lat wypełniał polecenie Chrystusa skierowane do Apostołów: «... gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej
Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi». (Dz
1, 8). Nowy następca Piotra w przemówieniu na inaugurację pontyﬁkatu z mocą Ducha Świętego wypowiedział słowa, wyznaczające początek Jego posługi pasterskiej:
Nie lękajcie się. Otwórzcie, a nawet otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego
zbawczej władzy otwórzcie granice państw,
ustrojów ekonomicznych, i politycznych,
szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, „co
jest w człowieku” Tylko On to wie! Dzisiaj
tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak
często jest niepewny sensu swego życia na
tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpie-

nie, które przechodzi w rozpacz.Pozwólcie
zatem – proszę was, błagam was z pokorą
i ufnością pozwólcie – Chrystusowi mówić
do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak,
życia wiecznego11.
Jan Paweł II prosi o modlitwę i liczy na
wsparcie w tym niełatwym powołaniu, jakie
wyznaczyła mu Boża Opatrzność i kieruje
do Rodaków wielką i gorącą prośbę, która
zaskakuje swoją aktualnością na początku
2011 roku – roku beatyﬁkacji Papieża Polaka. W tamtym czasie niewielu rodaków
mogło przybyć na uroczyste rozpoczęcie
pontyﬁkatu do Rzymu, Papież skierował List
do Polaków, do wszystkich bez wyjątku,
w którym pisze: Mówię do wszystkich bez
wyjątku rodaków, szanując światopogląd i
przekonania każdego bez wyjątku. Miłość
Ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice. Nie ma ona nic wspólnego z ciasnym nacjonalizmem czy szowinizmem. Jest
prawem ludzkiego serca. Jest miarą ludzkiej
szlachetności – miarą wypróbowaną wielokrotnie w ciągu naszej niełatwej historii12.
Zna moc modlitwy i dlatego tak bardzo o
nią prosi, wie, że cnota męstwa, wierności
Bogu, Kościołowi i jego pasterzom, będzie
szczególnie potrzebna w tych niełatwych
czasach: (...) Nie zapominajcie o mnie w
modlitwie. Na Jasnej Górze i w całej na-

J. Słowacki, Dzieła wybrane. Liryki i powieści
poetyckie. Tom I, Wrocław· Warszawa· Kraków·
Gdańsk 1979, s. 118-119.
6
Święcenia diakonatu otrzymał 8 października 1917
roku, a święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia
1918 roku. Drugi doktorat uzyskał z teologii 22
lipca 1919 roku. Zob.: W. Kluz, Czterdzieści siedem lat życia, Niepokalanów 2006, ss. 33, 45.
7
Święty Maksymilian Maria Kolbe. Zdobyć świat dla
Chrystusa przez Niepokalaną, red. B. Bobowska,
Częstochowa 2010, s. 13.
8
Por. tamże, s. 11. Zob. W. Kluz, Czterdzieści siedem
lat życia, dz. cyt., s. 32.
9
Por. Jan Paweł II, Autobiograﬁa, dz. cyt., s. 116.
10
A. Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem
Pawłem II, Kraków 2005, s. 5.
11
Jan Paweł II Otwórzcie drzwi Chrystusowi, Homilia Msza Św. inauguracyjna, [w:] Habemus Papam,
Rok 1, Kraków 2006 s. 28.
12
Jan Paweł II. Nie zapominajcie o mnie w modlitwie.
List do Polaków, 23 października 1978 r., [w:] Nauczanie społeczne 1978 – 1979, dz. cyt. S. 404.
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szej Ojczyźnie. Niech ten Papież, który jest
krwią z waszej krwi i sercem z waszych
serc, dobrze służy Kościołowi i światu w
trudnych czasach kończącego się drugiego
tysiąclecia. Proszę was też, abyście zachowali wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi,
Kościołowi i Jego Pasterzom. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co
uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje
zdrowego społeczeństwa; co czasem może
aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do
wspólnego skarbca ludzkości, narodów
chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła13.
Jan Paweł II publicznie wyraża wdzięczność Wielkiemu Prymasowi Tysiąclecia,
Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, wypowiadając znamienne słowa: Nie byłoby
na Stolicy Piotrowej tego Papieża – Polaka,
który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen
ufności, rozpoczyna nowy pontyﬁkat, gdyby
nie było Twojej wiary, niecofającej się przed
więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej
nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i
tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim
biskupim i prymasowskim posługiwaniem14.
Bóg, patrząc na nasze dzieje, dzieje naszej Umiłowanej Ojczyzny, posyłał nam
zawsze wielkich proroków, wielkich heroicznych świadków wiary, świadków miłości
Boga, miłości Ojczyzny i drugiego człowieka. Dziś, oni są wynoszeni na ołtarze; Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Papież Jan Paweł II, i my tego doczekaliśmy.

Tamże, s. 405.
Tamże, s. 404.
15
Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła
II na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000, [w:]
Młodzi na modlitwie, Roma 2000, s. 9.
16
Por. Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego
Jana Pawła II na zamknięcie obrad Synodu Biskupów w dniu 25.10.1980 roku, [w:] Zadania rodziny
chrześcijańskiej w świecie współczesnym, opr. A.
Szafrańska, Warszawa 1986, s.138.
17
Jan Paweł II, List apostolski Novo Millennio Ineunte, nr 31. (dalej cyt. NMI)
18
Jan Paweł II, NMI, nr 29.
19
Tamże.
20
Por. tamże.
21
Jan Paweł II, List do Rodzin, nr 20.
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Mało które pokolenie Polaków miało to
szczęście doczekać beatyﬁkacji ludzi współczesnych sobie. Oni żyli wśród nas, mogliśmy z nimi rozmawiać, dyskutować, czy
słuchać ich nauczania, a to zobowiązuje.
Z kim przystajesz, takim się stajesz – mówił
Papież z przekąsem do młodych na Tor Vergata podczas XV światowych Dni Młodzieży
w 2000 roku, powiedział im również, aby
nie bali się być świętymi XXI wieku: Młodzi
wszystkich kontynentów nie lękajcie się być
świętym nowego tysiąclecia!15 Czy świętość
jest tylko dla wybranych?
Byliśmy świadkami, jak przeszło 26 lat
poprzez posługę Jana Pawła II sam Jezus w
sposób szczególny przebywał wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych, by nauczać, wychowywać w duchu prawdy i miłości. Prawda
bowiem wyswobadza, prawda prowadzi i
otwiera drogę świętości i sprawiedliwości
– powiedział Ojciec Święty na zamknięcie
obrad Synodu Biskupów w 1980 roku16.
Świętość nie jest dla wybranych, wszyscy jesteśmy do tego powołani. «Albowiem wolą
Bożą jest wasze uświęcenie». (Tes 4, 3) Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać
wszystkim dążenie do tej „wysokiej miary”
zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe
życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich
rodzin winno zmierzać w tym kierunku17.
W Liście apostolskim Novo Millennio Ineunte, wytyczającym kierunki działań Kościoła w trzecim tysiącleciu Jan Paweł II pisze, że
trzeba na nowo rozpoczynać od Chrystusa18,
który powiedział: «A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Nie ma potrzebny szukania
nowego programu, ponieważ on już jest.
Program już istnieje: ten sam, co zawsze,
zawarty w Ewangelii i żywej Tradycji. Jest
on skupiony w istocie rzeczy wokół samego
Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem
trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż
osiągnie swą pełnię w niebieskim Jeruzalem.
Program ten nie zmienia się mimo upływu
czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod
uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był
prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie. Ten właśnie niezmienny program jest
naszym programem na trzecie tysiąclecie19.
Praca duszpasterska dotyczy nas wszystkich, by Orędzie Chrystusa mogło docierać

do ludzi, kształtować wspólnoty, głęboko
na nie oddziaływać, poprzez świadectwo o
wartościach ewangelicznych, składane także w życiu społecznym i kulturze20. O dzisiejszej cywilizacji (kulturze) Papież wyrażał
się bardzo krytycznie: (..) nasza cywilizacja
winna uświadomić samej sobie, że pomimo
licznych osiągnięć pozytywnych, z wielu
względów jest cywilizacją chorą i źródłem
głębokich schorzeń człowieka. (...) cywilizacja ta została oderwana od pełnej prawdy o
człowieku, od prawdy o tym, kim jest mężczyzna i kobieta, jako istota ludzka21.
Świętość – jak mówił Jan Paweł II – to
wysokiej miary zwyczajne życie chrześcijańskie, a jaka jest ta „wysoka miara”, o tym
mówią nam nasi święci i błogosławieni,
szczególnie ci, którzy żyli w czasach panowania dwóch nieludzkich totalitaryzmów
– komunizmu i faszyzmu: błogosławiony
ks. Ignacy Skorupka, Św. Siostra Faustyna,
Św. Maksymilian Maria Kolbe, błogosławiony Bp. Michał Kozal, błogosławiony Ksiądz
Jerzy Popiełuszko, błogosławiona piątka
Męczenników z Poznania i wielu innych.
Dzisiaj nie ma faszyzmu, komunizm mamy
raczej w formie zakamuﬂowanej, bo tak naprawdę chyba się nie skończył, a wkraczający
w każdą dziedzinę życia laicyzm/ liberalizm
– jest równie niebezpieczny jak poprzednie
ideologie. Demokracja bez prawdy zamienia
się w jawny lub zakamuﬂowany totalitaryzm, co jest wielkim zagrożeniem zarówno
dla Polski jak i dla Europy. Tak o tym pisał
w Encyklice Centesimus annus Jan Paweł II:
Autentyczna demokracja możliwa jest tylko
w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Wymaga ona
spełnienia koniecznych warunków, jakich
wymaga promocja zarówno poszczególnych
osób, przez wychowanie i formację w duchu prawdziwych ideałów, jak i „podmiotowości” społeczeństwa, przez tworzenie
struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności. Dziś zwykło się twierdzić, że ﬁlozoﬁą i postawą odpowiadającą demokratycznym formom polityki są agnostycyzm i
sceptyczny relatywizm, ci zaś, którzy żywią
przekonanie, że znają prawdę, i zdecydowanie za nią idą, nie są, z demokratycznego
punktu widzenia, godni zaufania, nie godzą
się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje
większość, czy też, że prawda się zmienia w

zależności od zmiennej równowagi politycznej. W związku z tym należy zauważyć, że w
sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek,
łatwo o instrumentalizację idei i przekonań
dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo
się przemienia w jawny lub zakamuﬂowany totalitaryzm”22. Dlatego dziś tak bardzo
potrzebne jest poznawanie, odkrywanie
na nowo nauczania Jana Pawła II, naszego
wielkiego Rodaka, który już wkrótce będzie
beatyﬁkowany. Żyjemy w czasach szczególnych, jedni nazywają je tragicznymi, inni
niełatwymi, ciężkimi, niepewnymi – te czasy
stanowią dla nas wyzwanie i to wyzwanie
należy podjąć nie jutro, nie za miesiąc, czy
rok, bo może być za późno, należy podjąć
je już dziś! Tak jak podjęli nierówną, bohaterską walkę z niemieckim najeźdźcą polscy
żołnierze pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego. Żołnierze z Westerplatte w pamięci Polskiego Narodu pozostali
wymownym symbolem. Ten symbol powinien nadal do nas przemawiać i stanowić
inspiracje dla naszych działań i decyzji23.
Każdy z Was, młodzi przyjaciele – mówił Jan Paweł II do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte 12 czerwca 1987 roku
– znajduje też w życiu jakieś swoje «Westerplatte». Jakiś wymiar zadań, które trzeba
podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę,
o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można
się uchylić, nie można «zdezerterować».
Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości,
które trzeba «utrzymać» i „obronić”, tak
jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych24.
Każde pokolenie Polaków stawało wobec
wezwań swoich czasów, które można nazwać problemem pracy nad sobą . Wielu
nie uciekało od odpowiedzi, podejmowało
wielkie zadania, wymagające samozaparcia,
wiary i miłości, wytrwałości, wielu wyrzeczeń i oﬁarności, aż po największą oﬁarę
z własnego życia – mamy tego wspaniałe
przykłady w naszej historii. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To
nas wyróżnia, począwszy od tego patriarchy, którego nazwał Święty Paweł ojcem na-

szej wiary: uwierzył wbrew nadziei (por. Rz
4, 18); to nas wyróżnia przez Bogarodzicę, o
której Elżbieta przy nawiedzeniu powiedziała: «Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła»
(Łk 1, 45); po ludzku, wbrew nadziei, uwierzyła, że stanie się, bo w dziejach człowieka
działa Bóg. Powiedział Chrystus: «Ojciec mój
dotąd działa i ja działam» (por. J 5, 17) . I to
miejsce jest także świadkiem wielkiego działania Boga przez ludzi26, mówił Ojciec Święty do młodych. Przyszłość Polski zależy od
Was i musi od Was zależeć. To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze «być» i nasze «mieć».
I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby
przyszłość tego naszego «być» i «mieć» nie
zależała od nas27. Nikt nie może odebrać
nam prawa o decydowaniu o Polsce, bo to
jest nasza OJCZYZNA!Jak mówił męczennik
z Dachau, błogosławiony Biskup Michał Kozal: Od przegranej orężnej... bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się
mimo woli sojusznikiem wroga.
W takich momentach życia, które za Janem Pawłem II nazywamy «momentem Westerplatte» – a jest ich w życiu wiele, powtarzają się w historii Polski i Europy, w życiu
każdego człowieka – więc w takim momencie pamiętajcie: oto przychodzi w twoim
życiu Chrystus i mówi „pójdź za Mną”.Nie
opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie28. Obojętnie, kim jesteś, jaki pełnisz
zawód, czy powołanie – to do ciebie Bóg
kieruje te słowa „pójdź za Mną” i czeka na
odpowiedź. Nie odchodź zasmucony jak ten
młodzieniec z Ewangelii, być może zachowasz wiele majętności, ale pozostaniesz ze
smutkiem sumienia29.
Co znaczy pójść za Chrystusem? To
słuchać Jego głosu, iść drogą Dekalogu – X przykazań, które dobrze znamy.
Są one wyryte w sercu każdego z nas, Bóg
potwierdza ich obecność w świadomości
moralnej człowieka. To człowiek stoi w centrum naszych rozważań, jego życie, jego godność i powołanie. Człowiek – mówi Ojciec
Święty jest sobą przez wewnętrzną prawdę.
Jest to prawda sumienia odbita w czynach.
W tej prawdzie każdy człowiek jest zadany
samemu sobie30. Każde z przykazań, każda
zasada moralna, jest szczególnym punktem,
od którego rozchodzą się drogi ludzkiego postępowania, drogi ludzkich sumień.
Człowiek podąża za prawdą tu wyrażoną,

którą również dyktuje mu sumienie, lub też
decyduje się na życie wbrew tej prawdzie.
W tym miejscu – podkreśla Papież – zaczyna
się istotny dramat, tak dawny jak człowiek.
W punkcie, który ukazuje Boże przykazanie,
człowiek wybiera między dobrem a złem. W
pierwszym wypadku – rośnie, jako człowiek,
staje się bardziej tym, kim ma być. W drugim
wypadku – człowiek się degraduje. Grzech
pomniejsza człowieka. Czy tak nie jest?31
– zapytuje Jan Paweł II. Możemy rozejrzeć
się dookoła, popatrzeć na środowiska, w
których żyjemy, w których pracujemy, które
w jakiś sposób obserwujemy – czy tak nie
jest? – powtórzę za Janem Pawłem II.
***
W ostatniej części moich reﬂeksji pragnę przekazać fragmenty wypowiedzi Jana
Pawła II skierowane 5 kwietnia 1979 r. do
młodzieży akademickiej (dzisiaj są to dojrzali
ludzie). Papież powiedział: Studia powinny
dostarczyć nie tylko określoną ilość wiedzy
zdobytej w ciągu specjalizacji, lecz również
osobistą dojrzałość duchową, która reprezentuje się, jako odpowiedzialność za prawdę, za prawdę w myśli i czynie. (...) Chrystus
jest największym realistą dziejów człowieka.
(...) Właśnie na gruncie tego realizmu Chrystus daje świadectwo Ojcu – i daje świadectwo człowiekowi. On jeden wie, co jest w
człowieku. (...) Właśnie też na gruncie tego
swojego realizmu Chrystus uczy, że życie
ludzkie ma sens, jako świadectwo prawdy i
miłości32. Ze wzgórza Jasnej Góry – Jan Paweł II apelował do polskiej młodzieży – czuwajcie! Mówi te słowa również do nas, żyją-

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.
Por. Jan Paweł II, Więcej mieć czy bardziej być.
Westerplatte, 12 czerwca 1987 r. w: Do końca ich
umiłował. Jan Paweł II. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987 roku, Vaticana
1987, s. 157.
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cych dziś i zatroskanych o przyszłość naszej
umiłowanej Ojczyzny.
Co znaczy: „czuwam”? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego
sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam.
Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. (...) Moi drodzy Przyjaciele! Do
was, do was należy położyć zdecydowaną
zaporę demoralizacji – zaporę tym wadom
społecznym, których ja nie będę nazywał
po imieniu, ale, o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Doświadczenia historyczne mówią nam o
tym, ile kosztowała cały naród okresowa
demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o
przyszły kształt naszego życia społecznego,
pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego,
jaki będzie człowiek. A więc: czuwajcie!
(...) Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam
drugiego. (...) Czuwam – to znaczy: miłość
bliźniego – to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność. (...) Czuwam – to znaczy
także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię
Polska. To imię nas wszystkich określa. To
imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię
nas wszystkich kosztuje. (...) Nie pragnijmy
takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co
stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń,
starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą!
Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy,
ona bowiem nadaje kształt miłości33.
Wskazujesz nam Janie Pawle II, do kogo
mamy się uciekać w ten niełatwy czas i z
kogo mamy brać przykład, kogo naśladować, jaką drogą podążać. Chrystus powiedział: «Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat» (J 16,33)
***
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Swoje reﬂeksje chcę zakończyć słowami modlitwy, jaką wypowiedział Jan Paweł II na Jasnej Górze podczas II Pielgrzymki
do Ojczyzny w 1983 roku:
Dziś patrzymy w Twoje Oczy Matko!
O Maryjo, któraś widziała w Kanie Galilejskiej, że wina nie
mają (por. J 2,3),
O Maryjo! Przecież ty wiesz o wszystkim, czego nam brak!
O wszystkim, co nas boli!
Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia.
Ty wiesz, co nurtuje serca Narodu oddanego Tobie na Tysiąclecie „w macierzyńską niewolę miłości...”
Powiedz Synowi!
Powiedz Synowi o naszym trudnym „dziś”. Powiedz o naszym trudnym „dziś” Temu Chrystusowi, którego przyszliśmy zaprosić w całą naszą przyszłość.
Ta przyszłość zaczyna się „dziś” – i zależy od tego, jakie będzie nasze „dziś”.
W Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, rzekłaś do sług,
wskazując na Chrystusa: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie» (J 2,5).
Wypowiedz te słowa i do nas!
Wypowiadaj je wciąż! Wypowiadaj je niestrudzenie!
O Matko Chrystusa, który jest Panem przyszłego wieku...
Ty spraw – abyśmy w tym naszym trudnym „dziś” Twojego
Syna słuchali.
Żebyśmy Go słuchali dzień po dniu. I uczynek po uczynku.
Żebyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy
trudne i wymagające. Do kogóż pójdziemy? On ma słowa
życia wiecznego! (por. J 6,68).
Ewangelia jest radością trudu – i jest równocześnie trudem
radości zbawienia.
O Matko! Pomóż nam przejść z Ewangelią w sercu poprzez nasze trudne „dziś” w tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy Chrystusa. Pomóż nam przejść poprzez nasze trudne „dziś” w tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy
Chrystusa, Księcia Pokoju!

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska

Maria Skłodowska-Curie – honorowa lekarka i dentystka
Organizacja Narodów Zjednoczonych,
Światowa Organizacja Zdrowia oraz UNESCO ustanowiły rok 2011 – Światowym
Rokiem Chemii, a jego patronką ogłoszono Marię Skłodowską-Curie, ze względu
na przypadającą setną rocznicę otrzymania przez nią drugiej Nagrody Nobla. Uroczystości ku czci Marii Skłodowskiej-Curie
odbywać się będą przez cały rok pod wysokim patronatem prezydentów Republiki
Francuskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Ceremonia otwarcia miała miejsce 29 stycznia
2011 r. w Paryżu na Sorbonie, a zamknięcie
roku Marii Skłodowskiej-Curie odbędzie się
25 listopada 2011 r. na Zamku Królewskim
w Warszawie1.
Wszyscy znamy znakomite osiągnięcia
podwójnej laureatki Nagrody Nobla: w
1903 r. z ﬁzyki i w 1911 r. indywidualnej
z chemii, naszej wielkiej Rodaczki Marii
Skłodowskiej-Curie. Posiadała liczne tytuły
naukowe i aż 16 doktoratów honoris causa
ściśle związanych z medycyną.
Była pierwszą kobietą we Francji, która 12
czerwca 1903 r. uzyskała stopień doktora
nauk ścisłych za badanie ciał radioaktywnych. Mało kto wie, że fascynowała ją też
medycyna – została wcześnie osierocona
przez matkę, Bronisławę z Boguskich, która
zmarła 8 maja 1878 r. na galopujące suchoty
(gruźlicę) w wieku 42 lat i osierociła pięcioro
dzieci. Na dur brzuszny zmarła też 12-letnia Zoﬁa, siostra Marii. Problemy zdrowia
interesowały starszego brata Marii, Józefa
ur. w 1863 r., który studiował medycynę na
Uniwersytecie Warszawskim w latach 1881-1886 oraz siostrę Bronisławę, ur. w 1862
r., która studiowała na wydziale lekarskim
uniwersytetu w Paryżu, a z którą Maria była
bardzo zżyta2. Maria Skłodowska wspomagała ją ﬁnansowo, pracując jako guwernantka u rodziny Żórawskich.
W listopadzie 1891 r. Maria przyjechała
do Paryża. Zatrzymała się i początkowo
mieszkała u siostry Broni. Doktorostwo Bronisława i Kazimierz Dłuscy mieli praktykę
lekarską przy ówczesnej rue d`Allemagne.
W 1895 r. po ukończeniu studiów matematyczno-ﬁzycznych wyszła za mąż za Piotra
Curie, syna doktora medycyny Eugeniusza
Curie – światłego lekarza. W 1896 r. urodziła córkę Irenę; przy porodzie asystował
dr Curie, a później (po śmierci Piotra) po-

magał w wychowaniu Ireny i Ewy. Po powrocie do kraju Bronisławy i Kazimierza
Dłuskich w 1911 r. pomogła im ﬁnansowo
przy budowie w Zakopanem nowoczesnego sanatorium pulmonologicznego.
W 1913 r. rząd Francji wzniósł dla niej w
Paryżu Instytut Radowy, a baron Rotszyld
urządził przy nim piękne laboratorium chemiczne3. Gdy wybuchła I wojna światowa, pomimo że nie miała formalnego wykształcenia medycznego, wykonywała, jako
„radiolog” zdjęcia rentgenowskie rannym
żołnierzom na polu walki. Została szefem
służby radiologicznej organizując ruchome
ambulanse rentgenowskie. Były to samochody Renault, zaadaptowane przez nią na
lotne stacje rentgenowskie, które nazywano
„małymi Curie”. Wyposażone były w niewielki generator wysokiego napięcia, który
– gdy na miejscu nie było prądu -podłączano do akumulatora samochodu. Lampa
rentgenowska była zamontowana na ruchomym stelażu, aby można ją było łatwo
przemieścić. Oprócz tego był jeszcze ruchomy składany stół dla pacjenta, klisze, ekran
i ciężkie zasłony, które blokowały dostęp
światła oraz ampułki z radonem emitowanym, jako produkt gazowego rozpadu radu,
co przyspieszało gojenie ran, a tym samym
pozwalało żołnierzom szybko wracać na
front. Celom ochronnym służyły bawełniane
rękawiczki i fartuch wypełniony ołowiem.
W pracy wspomagała ją córka Irena. Dzięki
polowym punktom radiologicznym na podstawie zdjęć rtg i obliczeń geometrycznych
precyzyjnie lokalizowano złamania, odłamki
kul i szrapneli, co pozwalało chirurgom operować rannych mniej traumatycznie4. Maria z Ireną pracowały tak przez całą wojnę.
Aby zdać sobie sprawę, jak bardzo to było
niezwykłe, trzeba wiedzieć, ile Maria musiała pokonać barier biurokratycznych. Był
to przecież początek XX wieku i ani kobietom kierowcom ani kobietom technikom nie
wolno było przebywać w pobliżu linii frontu.
Maria, w płaszczu z alpaki z opaską Czerwonego Krzyża na ramieniu, jadąc z prędkością
30 km/godz, sama zawoziła aparaturę do
szpitali polowych, wyładowywała sprzęt,
podłączała kable do przenośnego generatora, rozkładała stół, zasłaniała okna, instalowała ampułkę z radonem i uruchamiała
aparat. Bardzo odczuwała brak kierowców

i techników, więc razem z Ireną prowadziły
szkolenia dla kobiet – przyszłych techników
rentgenowskich. Wyszkoliły 180 kobiet techników rtg, które obsługiwały lotne punkty
rentgenowskie szpitali polowych. Wykonano ponad milion zdjęć rtg. Maria Skłodowska-Curie pracowała ze wszystkich sił dla
swojej przybranej ojczyzny – Francji, wierna
ideałowi poświęcenia nauki w służbie humanizmowi i zdrowiu.
Po wojnie, w 1921 r. powstały w Paryżu – do dziś działające – Fundacja Curie i
Instytut Radowy dla dalszych badań nad
promieniotwórczością i jej zastosowaniem
w medycynie. Maria Skłodowska-Curie i dr
Claudius Regaud byli pionierami walki z
nowotworami, stosując tzw. curieterapię
w Instytucie Radowym. Gram radu na potrzeby Instytutu zakupiony został za 1 mln
franków francuskich w złocie. Część tych
pieniędzy Maria zarobiła wygłaszając cykl
wykładów w USA, gdzie przybyła na zaproszenie Marie Mattingly Meloney, dziennikarki z Nowego Jorku. Reszta pochodziła
ze zbiórki publicznej. Maria Skłodowska-Curie była tam prawdziwą gwiazdą, nazywano ją „Radium Woman”5. Dnia 7 lutego
1922 r. wybrano ją – jako pierwszą kobietę
– do paryskiej Akademii Medycyny za jej
wkład w rozwój radioterapii nowotworów.
W tymże roku Maria Skłodowska-Curie, razem z Albertem Einsteinem, została człon-

www.curie.org.pl/pl/main_pl.html dostęp 21.10.2010;
http:/msc 100.eu dostęp 14.12.2010.
2
A. Brewda, Madame Curie, „Medycyna i Przyroda.
Ilustrowany Miesięcznik Świata Lekarskiego”, 1938,
5, II, s. 33; D.G. Felder, 100 kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Warszawa 1998,
s. 17-20.
3
R. Reid, Marié Curie derriere la legende. Edition de
Seuil 1979; S. Quinn, Życie Marii Curie, Warszawa
1997; B. Bruziewicz-Mikłaszewska, Doktor Maria
Skłodowska-Curie. Żeby ślad pozostał i pamięć, „Gazeta Lekarska” 1998, nr 10 (93), s. 44.
4
B. Goldsmith, Geniusz i obsesja. Wewnętrzny świat
Marii Curie, Wrocław 2008, s. 173-178; I. Koprowska,
The Role of Women in Medecine Science and Art.,
„J.A.M.A.”, vol. 33, 1978, nr 11, s.453-458.
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J. Piskurewicz, Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007, s. 105-145; W. Tatarówna, Maria Skłodowska-Curie, genialna uczona, Kraków 1935.
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kiem Międzynarodowej Komisji do spraw Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów.
W dniach 21-25 kwietnia 1925 r. odbył się w Paryżu II Zjazd
Lekarski Francusko-Polski. Obecny na nim stomatolog prof.
Antoni Cieszyński (był uczniem Otto Walkhoffa i z nim rywalizował), zainspirowany badaniami Marii Skłodowskiej-Curie,
spotkaniem z nią oraz leczeniem promieniami, wprowadził we
Lwowie po raz pierwszy w Polsce leczenie raków języka tą metodą6. W 1926 r. jej bratowa Maria Felauer-Skłodowska opublikowała w Warszawie „Życie Marii Skłodowskiej-Curie i znaczenie radu w lecznictwie”, pierwszą biograﬁę uczonej.
Maria Skłodowska, jako pierwsza kobieta – nie lekarz w 1929
r. uzyskała pierwszy honorowy tytuł członka Międzynarodowego Zrzeszenia Lekarek – Medical Women`s International Association (MWIA), organizacji założonej w 1918 r. w Nowym
Jorku. W październiku tego samego roku – w Cleveland (Ohio)
– została również honorową dentystką7, jak i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Medycznego i Dentystycznego.
Warto tu podkreślić, że wśród wielu tytułów honorowych, nagród i medali, oprócz już tu wymienionych, kilkanaście ma ścisły związek z medycyną. Są to:
1909 – doktorat honoris causa Wydziału
Medycznego Uniwersytetu w Genewie,
1912 – członek współpracujący Cesarskiego
Instytutu Medycyny Eksperymentalnej w St. Petersburg,
1914 – członek honorowy Towarzystwa
Fizyko-Medycznego w Moskwie,
1921 – doktorat honoris causa Women`s
Medical College w Pensylwanii,
– członek honorowy Nordisk Fovening for Medicinsk
Radiologie,
– doktorat honoris causa Yale University,
– doktorat honoris causa University Chicago,
– doktorat honoris causa Northwestern University,
– doktorat honoris causa Smith College,
– doktorat honoris causa Wellsley College,
– doktorat honoris causa Columbia University,
– doktorat honoris causa University Pittsburg,
– członek honorowy Rumuńskiego Towarzystwa Hydrologii Medycznej,
1924 – doktorat honoris causa Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie
1926 – członek honorowy Towarzystwa
Lekarskiego w Lublinie,
1927 – członek honorowy Towarzystwa
Medycznego Kształcenia Podyplomowego Ameryki
Północnej,
1931 – członek honorowy American College of
Radiology,
1932 – członek honorowy Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego,
1933 – członek honorowy British Institut of
Radiology and Roentgen Society8.

W 1931 r. na V Zjeździe Stomatologicznym we Lwowie prof. Cieszyński i dr Meisels przedstawili referat pt.: „Leczenie
radem nowotworów”, w którym opisali
swoje wyniki po zastosowaniu curieterapii,
głównie w toczniu i rakach języka.
Dnia 29 maja 1932 r. Maria Skłodowska-Curie otworzyła w Warszawie Instytut Radowy przy ul. Wawelskiej 15, oﬁarowując
chorym 1 gram radu, na który sama zapracowała wygłaszając wykłady w USA. (W
tym celu w 1929 r. po raz drugi pojechała
do USA. Wizytę, tak jak poprzednio, również przygotowała Marie Mattingly Meloney). Przed budynkiem posadziła drzewo
rosnące do dziś. W organizację Instytutu
Radowego włączyli się aktywnie jej brat
dr Józef Skłodowski (1863-1937), prezes
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i
ordynator oddziału internistycznego Szpitala Dzieciątka Jezus oraz siostra Bronisława z mężem Kazimierzem Dłuskim. Doktor Bronisława Dłuska została pierwszym
dyrektorem Instytutu Radowego. Tak więc
przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie znajduje się Żywy Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie – dawny Instytut Radowy, obecnie
Klinika Onkologii – Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie. Został
zbudowany dla Marii, ufundowany przez
polskie społeczeństwo i instytucje.
W maju 1934 r. Maria zapadła na zdrowiu. Gdy uległa znacznemu osłabieniu i
pojawiła się wysoka gorączka, prof. Roch
z Genewy zalecił leczenie klimatyczne w
alpejskim Sancellemoz, Plateau d`Assy. Posługiwała się tam przybranym nazwiskiem
Madame Pierre. Leczył ją dr Tobe. Rozpoznano leukemię o piorunującym przebiegu.
Zmarła o świcie 4 lipca 1934 r. W 1995 r. w
czasopiśmie „Nature” przedstawiono hipotezę, że zabiły ją promienie rentgenowskie,
a nie rad (!).
W 1995 r. szczątki Marii i Piotra Curie zostały uroczyście przeniesione do
paryskiego Panteonu, gdzie ówczesny
prezydent Francji Francois Mitterand powiedział: „(…) Maria Curie dała przykład
walki kobiety, która postanowiła wykazać
swoje zdolności w społeczeństwie, w którym możliwości intelektualne, poznawanie świata oraz odpowiedzialność w działalności publicznej były zarezerwowane

dla mężczyzn (…)”, co zostało przyjęte z
ogromnym aplauzem9.
W kwietniu 2009 r. francuska telewizja
wybrała największego Francuza wszech
czasów. Jako pierwsza kobieta na liście
znalazła się Maria Skłodowska-Curie, po
Charles`ie de Gaulle`u i Ludwiku Pasteurze. 4 lipca 2009 r. w 75 rocznicę śmierci
naszej wielkiej rodaczki lekarze i stomatolodzy dolnośląscy, przy współudziale prof.
dra hab. Jerzego Pielaszka, złożyli wieniec
ku jej czci w paryskim Panteonie i uczestniczyli w sesji naukowej w stacji Polskiej
Akademii Nauk przy ul. Lauriston w Paryżu.
W Musée Curie spotkali się z jej wnuczką,
prof. Héléne Langevin-Joliot, córką Ireny
Joliot-Curie.
Prof. Héléne Langevin-Joliot jest emerytowanym ﬁzykiem nuklearnym. W trakcie swej kariery naukowej zajmowała się
spektrometrią scyntylacyjną, ﬁzyką cząstek
elementarnych oraz badaniami nad ciężkimi jądrami atomów. Była dyrektorem
badawczym paryskiego Instytutu Fizyki
Nuklearnej w Orsay, odpowiedzialnym za
580-osobowe laboratorium oraz za synchocyklotron, który udoskonalono pod jej
kierownictwem10.
Maria Skłodowska-Curie, Polka z urodzenia a Francuzka z wyboru, podkreślała
swoje polskie pochodzenie i uczucia patriotyczne mając dwie ojczyzny; Polskę i Francję. Dwukrotnie odwiedziła Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i była z honorami
przyjmowana w Białym Domu: w 1921 r.
przez prezydenta Hardinga i w 1929 r.
przez prezydenta Hoovera. Organizacje kobiet amerykańskich i kanadyjskich zebrały
fundusze na zakup radu dla Instytutów w
Paryżu i Warszawie.
Maria Skłodowska-Curie odkryła zjawisko promieniotwórczości naturalnej, a jej
córka Irena wraz z Fryderykiem Joliot-Curie: promieniotwórczość sztuczną. Dzięki
temu w XX wieku nastąpił rozwój badań
nad budową materii, atomistyki, chemii
radiacyjnej, izotopów, a w medycynie: radiodiagnostyki, tele– i brachyterapii oraz
medycyny nuklearnej. Wskutek rozwoju
chemii, ﬁzyki, medycyny wiek XX nazwano wiekiem „promieniotwórczości”, a rok
2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.
Z okazji 100-lecia otrzymania przez Ma-

rię Skłodowską-Curie drugiej nagrody Nobla z dziedziny chemii 29 stycznia 2011
r. na Sorbonie odbyła się sesja naukowa,
gdzie m.in. wygłosił referat prof. Marek
Krawczyk (rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie) pt.: „Prace naukowe M.
Skłodowskiej-Curie i ich zastosowanie w
medycynie”. W dyskusji okrągłego stołu na
temat „Maria Skłodowska-Curie – kobieta
naukowiec, kobieta nadzwyczajna” udział
wzięli m.in.: Ada Yonath – nagroda Nobla
z chemii w 2009 r., Claude Cohen-Tannoudju – nagroda Nobla z ﬁzyki w 1997 r.,
Héléne Langevin i Pierre Joliot – wnuki
Marii Skłodowskiej-Curie oraz Ewa Łętowska z Polski. Dyskusję podsumowali Robert
Guillaumont z francuskiej Akademii Nauk
i Jerzy Pielaszek z PAN.

A.. Cieszyński, II Zjazd lekarski francusko-polski w
Paryżu, „Polska Dentystyka”, T. III, 1925, nr 3-4,
s.168
7
Titres honoriﬁques decernes a Mme Pierre Curie, maszynopis Musée Curie, Paris, 1-11, rue Pierre et Marie
Curie.
8
Z. Zeng, Maria Skłodowska, Pekin 1962; Titres honoriﬁques, op.cit.
9
B. Bruziewicz-Mikłaszewska, VIII Francusko-Polskie
Dni Zdrowia, Paryż 3-5 lipca 2009, „Medium” gazeta
DIL lipiec-sierpień 2009, s. 18.
10
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Krystian Przemkowicz

Muzy poetów
Przypomnijmy: bóg Apollo, opiekun różnych dziedzin sztuki, na górze Parnas miał
swoją siedzibę, gdzie zamieszkiwały też
Muzy. Było ich dziewięć. Miały wyspecjalizowane zadania, nigdy jednak ściśle od siebie
nieoddzielone. KLIO jest opiekunką poezji
epickiej, URANIA – astronomii i geometrii,
KALLIOPE – elegii i pieśni heroicznych, MELPOMENE – tragedii, TALIA – komedii, EUTERPE
– gry na aulosie, czyli poezji lirycznej, ERATO
– hymnów, pieśni miłosnych, TERPSYCHORA
– tańca i poezji chóralnej, a POLIHYMNIA
– poezji sakralnej, hymnicznej oraz pantomimy. Ulubieńcem muz nazywamy przenośnie
poetę, który cieszy się ich uznaniem i stałą
opieką. Jak widać z prezentacji dziewięciu
muz, oprócz poezji odpowiadały one także za
muzykę (dosłownie oznacza „sztukę muz”),
ale również za naukę (astronomia), która w
pojęciu Greków nie była aż tak, jak dla nas,
odległa od sztuki. Muzy były córkami Zeusa
i tytanidy Mnemosyne. Najpierw mieszkały
u podnóża Olimpu w krainie Pierii, gdzie zostały spłodzone. Od czasu do czasu wdawały
się w romanse z bogiem lub śmiertelnikiem
i rodziły dzieci, które wyrastały na ludzi niezwykle urodziwych bądź wybitnych artystów.
I tak na przykład HIACYNT, dla którego stracił
głowę urzeczony jego urodą Apollo, był synem Klio i Pierosa, władcy krainy Pierii. Gdy
Apollo fatalnym zbiegiem okoliczności zabił
niechcący ukochanego dyskiem, z krwi zmarłego wykwitł piękny kwiat, do dziś zwany
hiacyntem. Natomiast Kalliope poczęła z synem Pierosa wielkiego śpiewaka Orfeusza, a
Talia urodziła Apollinowi korybantów, dzikich
tancerzy, występujących w orszaku macierzy
bogów, Kybele. Będąc dla Greków bogiem
sztuk, Apollo patronował i muzom. Zyskał
przydomek Musagetes, czyli „przewodnik
muz”, a muzy z czasem przeniosły się z pierwotnej ojczyzny Pierii i Helikonu, czczonego
zawsze, jako góra muz, na Parnas, na którego stokach leżą Delfy, będące najważniejszym miejscem kultu Apollina i siedzibą jego
wyroczni.
Od czasów renesansu skupione wokół
Apolla muzy stały się dla artystów różnych
dziedzin, poetów, malarzy i muzyków emblematem twórczości, w której starali się ożywić sztukę antyku i wznieść na jej poziom.
Od tej pory wezwanie do muz wyraża ambicję twórcy, żeby stworzyć dzieło, które nie
ustępowałoby w niczym osiągnięciom sztuki
klasycznej. Do dziś poeci przyzywają muzy,
prosząc je o wenę twórczą, czyli natchnienie
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poetyckie. Już w krótkim „Hymnie do Muz
i Apollona” (jeden z 33 zachowanych tzw.
hymnów homeryckich) czytamy: A ten zaiste
szczęśliwy,/ Kogo Muzy kochają i pieśń mu się
słodka układa.
Jako moce zdolne natchnąć poetę najwyższym darem intelektualnym i artystycznym,
muzy przez stulecia pozostają powszechnym
tematem niezliczonych utworów lirycznych.
Nowożytna muza uosabia talent poetycki i
inspirację, a w sensie przenośnym jej wsparcie bądź obecność zapewnia twórcze powodzenie. Muzami poetów były jednak nie tylko
antyczne córy Zeusa i Mnemosyne, a jeśli już,
to odniesienia do nich były najczęściej prośbą o natchnienie poetyckie. Muzami, inspiratorkami poetów były kobiety śmiertelne, te z
krwi i ciała, kochanki (najczęściej), narzeczone, przyjaciółki,... najrzadziej żony, (ale były).
Muzy „sportretował” Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu z 1949 roku pod tytułem
właśnie „Muzy”:

Siostry greckie jesteśmy: Muzy, Kameny,
Pierydy;
Parnas i Helikon zna nas wąwóz falisty;
my zstępujemy wąwozem, życiu służące
Kameny,
z Apollinem wysokim, przez Mozartowskie
doliny;
Jowisz w noc księżycową spłodził nas z
Mnemozyną.
Pamięcią. Jest nas dziewięć. Euterpe orszak
zaczyna:
EUTERPE:
Jestem z ﬂetem. Gdy gram,
to jakbym przemawiała,
a gdy przemawiam, to
w mej mowie słychać dźwięk […]
POLIHYMNIA:
Ja jestem rzewność. Z wami
półgłosem rozmowę wiodę,
słów uczę, wypowiadanych
przy niebieskiej lampie naftowej […]
TERPSYCHORA:
A ja jestem energiczna,
bo lira jest moja broń,
broń wielostrunna, broń wielodźwięczna,
nie wstrzymasz stóp. Kiedy gram
ziemia tańczy. I jak kapelusz
księżyc wiruje niepewnie.
Słuchajcie: sam Orfeusz
od dwóch dni kocha się we mnie!

ERATO:
Złoty grzebień we włosach.
Złoty promień na wrzosach.
Groby przy drodze.
I o Urszulce Kochanowskiej.
I nad mogiłami poległych za Polskę –
jak wiatr – zawodzę.
KALIOPE:
Kochanowski na moją górę
wdarł się z samego rana.
Ja jestem kształt. Ja kieruję
I piórem Isaakiana […]
DO THALII:
która najdroższe imię przypomina,
jak struna gitary – promień.
Matka, słońce, dziewczyna,
śmieszny wiatr przez sitowie […]
MELPOMENE:
Zaś moje łagodne światło
zacność poczynań oświetla,
światło mych oczu, co padło
na oratora Haendla […]
URANIA:
Poeto, kowalu skromny,
nie wzdrygaj się, wejdź w me progi!
Ja, muza astronomii,
matematyki i technologii […]
KLIO:
Służę wytrwałym. Upornie
myśl jak młot kuje dnie.
Ludom czytam Historię […]
MUZY:
Siostry zwycięskie, rówieśne,
jesteśmy siostrami waszymi.
Bo nowe muzy jesteśmy,
pracujemy, śpiewamy, tańczymy […]
Tak przedstawia portrety poszczególnych
muz poeta – najczystszy liryk w naszej XX-wiecznej poezji, którego ukochaną muzą
była żona Natalia. To jej poświęcił wiele wierszy pełnych miłości, wierności i przywiązania.
Jak chociażby ten napisany w obozie jenieckim, gdzie poeta przebywał po wzięciu do
niewoli we wrześniu 1939 roku. Wiersz nosi
tytuł „List Jeńca”:

Kochanie moje, kochanie,
dobranoc, już jesteś senna –
i widzę Twój cień na ścianie,
i noc jest taka wiosenna.

Jedyna moja na świecie,
jakże wysławię Twe imię?
Ty jesteś mi wodą w lecie
i rękawicą w zimie.
Tyś szczęście moje wiosenne,
zimowe, latowe, jesienne –
lecz powiedz mi na dobranoc,
wyszeptaj przez usta senne:
za cóż to taka zapłata,
ten raj przy Tobie tak błogi?...
Ty jesteś światłem świata
i pieśnią mojej drogi.
Stalag Altengrabow, 19 III 1942 r.
Po tym pięknym liryku, jakże prostym, niewyszukanym językiem napisanym – dlatego
tak wspaniale oddaje ciepło uczuć do ukochanej poety – trudno wskazać inne wiersze
o podobnej wymowie. Muza Gałczyńskiego,
jego żona Natalia, Gruzinka z pochodzenia,
towarzyszyła poecie w jego dobrych i złych
chwilach, a po przedwczesnej śmierci walczyła o przywrócenie mu właściwego miejsca w
poezji polskiej, opiekowała się jego spuścizną
poetycką, przygotowywała do wydawania,
doprowadziła do powstania muzeum w leśniczówce Pranie na Mazurach. Po śmierci
Natalii schedę po ojcu przejęła ich jedyna
córka, Kira Gałczyńska.
Inny wiersz, mniej znany i bez tytułu (incipit pełni rolę tytułu), napisany został tuż po
wojnie:

*** [Pokochałem ciebie…]
Pokochałem ciebie w noc błękitną,
w noc grającą, w noc bezkresną.
Jak od lamp, od serc było widno,
gdyś westchnęła, kiedym westchnął.
Pokochałem ciebie i boso,
i w koronie, i o świcie, i nocą.
Jeśli tedy kiedyś mi powiesz:
Po coś, miły, tak bardzo pokochał?
Powiem: Spytaj się wiatru w dąbrowie,
czemu nagle upadnie z wysoka
i obleci całą dąbrowę,
szuka, szuka: gdzie jagody głogowe?
1945
Konstanty Ildefons Gałczyński jest dzisiaj
poetą mniej znanym niż przed laty, kiedy czytano jego wiersze, kochano i fetowano, oczekując na kolejne tomiki i nowe liryki. Jego
poezja jest niepowtarzalna i nie do naślado-

wania, co w wypadku poety jest wyrazem
nie tylko uznania, ale i zakwaliﬁkowania jego
twórczości bardzo wysoko. Karierę poetycką
rozpoczął w dwudziestoleciu międzywojennym i już wówczas uznany został za twórcę oryginalnego, wielkiego indywidualistę,
którego nie można było przypisać do żadnej
formacji politycznej (chociaż przynależał,
dość formalnie zresztą, do grupy literackiej
Kwadryga). Stylizował się na artystycznego
abnegata, wolnego ptaka, poetę-cygana. I
był taki nie tylko w swoich wierszach, ale i
w życiu prywatnym. Lubił alkohol, atmosferę cyganerii artystycznej, ale równocześnie
kochał spotkania poetyckie ze swoimi czytelnikami. Umiał pięknie czytać i interpretować swoje wiersze. Kontaktu z odbiorcami
potrzebował jak powietrza, bo pisał dla prostego człowieka, którego zresztą „wpisywał”
w wiele wierszy. Ale pisywał też wiersze dla
bardzo inteligentnych czytelników, szczególnie te o zacięciu satyryczno-groteskowym,
w których bezlitośnie wyszydzał koterie polityczne, ludzi władzy i głupotę różnych tzw.
elit (politycznych i artystycznych). Stąd takie
satyryczne utwory jak: „Skumbrie w tomacie”, „Zima z wypisów szkolnych”, „Piosenka
o trzech ministrach”, „Strasna zaba. Wiersz
dla sepleniących”. Przypomnę tylko fragment
„Skumbrii w tomacie”:

Skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie!
(skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie)
Chcieliście Polski, no to ją macie!
(skumbrie w tomacie pstrąg).
Gałczyński był także ciągłym buntownikiem.
Stąd, mimo odpowiedniej szarży, nie chciał iść
do oﬂagu (obóz jeniecki dla oﬁcerów), wolał
przebywać z prostymi żołnierzami w stalagu,
w ten sposób znalazł się w Altengrabow. Kiedy tuż po wojnie rozeszła się wieść, że Gałczyński zginął i nawet ukazał się jego nekrolog
w jednej z gazet, poeta przyjął to z humorem:
„dowiedziałem się, co o mnie naprawdę myślą”. Zagubił się w powojennej rzeczywistości,
szczególnie w czasach stalinowskich, kiedy
zaczęto go atakować i skazano na ostracyzm,
odcięto od ukochanych odbiorców, przestano
drukować. Przypłacił to chorobą serca i trzema
zawałami. Z ostatniego już nie wyszedł. Zmarł
w wieku 48 lat. Pochowany został skromnie
i bez rozgłosu na Powązkach. Na nagrobku
widnieje napis K.I. Gałczyński 1905–1953, a
wyżej cytat z Pieśni X: „Chciałbym i mój ślad
na drogach ocalić od zapomnienia”.

O swojej jedynej i ukochanej muzie pisał w
„Modlitwie do Anioła Stróża”:

Aniele Boży, Stróżu mój,
do żony mojej steruj
na swej łódce z niebieskiego papieru
i powiedz jej, że kocham ją,
Aniele Stróżu mój.
Muśnięciem piór w kolędę zmień
troski jej wszystkie ziemskie,
a rozsyp przed nią twoje srebro betlejemskie,
miękkie jak zieleń serce jej
raduj spokojnym snem.
Aniele Boży, uczyń mnie
chociażby niskim progiem,
ale szkarłatnym pod jej stopy drogie,
i w próg tchnij śpiew na chwałę stóp,
Aniele Stróżu mój.
Nie można, pisząc o Gałczyńskim, zapomnieć o jego „najmniejszym teatrze świata”,
Teatrzyku Zielona Gęś. Pełen absurdów, groteskowych sytuacji i zdarzeń, parodystycznych i pamﬂetowych elementów, a nawet
paszkwili, drukowany w „Przekroju”, cieszył
się ogromnym powodzeniem, ale i wściekle
był atakowany przez przeciwników poety
(także tych politycznych). Sytuacja Gałczyńskiego przypomina dziś, jako żywo niewybredne ataki oponentów na wybitnego poetę
(i znakomitego historyka literatury) Jarosława
Marka Rymkiewicza. Kontekst polityczny jest
inny, wówczas czasy stalinizmu, dziś czasy
michnikowsko-platformerskiej „poprawności
politycznej” i salonu narzucającego opinie
oraz przejawiającego ostracyzm wobec tych
o innych poglądach i przekonaniach.
Gałczyński ostał się, jako wybitny poeta w
naszej literaturze, ale także, jako ten, który
swoją muzę, żonę Natalię, unieśmiertelnił w
swoich utworach:

*** [We śnie jesteś moja i pierwsza…]
We śnie jesteś moja i pierwsza,
we śnie jestem pierwszy dla ciebie.
Rozmawiamy o kwiatach i wierszach,
psach na ziemi i ptakach na niebie.
We śnie w lasach są jasne polany,
spokój złoty i niesłychany,
pocałunki zielone jak paproć.
Albo jesteś egipska królowa,
jak miód słodka i mądra jak sowa,
a ja jestem przy tobie jak światło.
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Mariusz – Orion Jędrysek

Strategiczne surowce i struktury geologiczne1
Geologia jest tą dziedziną nauki, która
ma ścisły związek z gospodarką w wymiarze państwowym, dlatego poruszając jakiekolwiek zagadnienia działalności geologicznej w skali Polski, nie sposób uniknąć
znaczących konotacji politycznych. Z historycznego punktu widzenia, rozwój niemal
wszystkich cywilizacji bazował na zasobach
geologicznych. Pamiętać bowiem należy, że
krzemień, kamień budowlany, glina, wapień, gips, rudy metali, metale rodzime,
kruszywo, węgiel, ropa naftowa, gaz, wody
podziemne, itd. to surowce, których zastosowanie powodowało rewolucje w funkcjonowaniu społeczeństw. Istotą dzisiejszych
badań geologicznych są jednak nie tyle
złoża surowców mineralnych, co struktury
geologiczne, które są ważnym elementem
tych struktur. Podobnie jak mówi się czasem
o złożach w odniesieniu do surowców strategicznych, tak czasem należy rozumować
w odniesieniu do strategicznych struktur
geologicznych. Złoża stanowią oczywiście
część struktur geologicznych, ale nie zawsze muszą mieć znaczenie strategiczne tak
jak je może mieć struktura geologiczna, w
której się te złoża znajdują. Struktury geologiczne można rozumieć jako przestrzeń
w skorupie ziemskiej, której każdy element
może być miejscem do działalności gospodarczej. Dla potrzeb naszego rozumowania
jest to więc coś więcej niż warstwy, monokliny, antykliny, synkliny, fałdy, bloki, płyty
oraz struktury planarne czy linijne, diapiry
(wysady). Oto przykład: księgowa wartość
całej soli kamiennej budującej wysad solny
może być wielokrotnie mniejsza niż znaczenie gospodarcze tego wysadu, jako miejsca
na inwestycję polegającą na wypłukaniu

wielkich komór w tym wysadzie, które to
komory mogą służyć, jako magazyny np.
na ropę naftową, gotowe paliwa, odpady
promieniotwórcze itd. (tzw. bezzbiornikowe magazynowanie). Jeśli jeszcze wspomniany wysad solny znajduje się w pobliżu
rurociągu, zakładu przerabiającego ropę
naftową czy naftoportu to ma on strategiczne znaczenie gospodarcze, a więc i
polityczne. Często więc decyzja polegająca
na udzieleniu koncesji dotyczącej użytkowania przykładowego wysadu solnego, będzie miała znaczenie polityczne. Podobnie
strategiczne znaczenie mogą mieć niektóre
struktury geologiczne, z których wydobyto
np. gaz ziemny. Przestrzenie te, po dokonaniu czasem niewielkich inwestycji mogą
służyć, jako magazyny gazu (także do stabilizacji ciśnienia w gazociągach) albo miejsca
składowania CO2 (tzw. CCS – Carbon Capture and Storage). Nie do pominięcia jest
też znaczenie militarne niektórych struktur
geologicznych, których odpowiednie cechy
i odpowiednia lokalizacja może decydować
o zdolności obronnej państwa. Ceniono już
je dawno, a dowodem niech będzie liczna infrastruktura podziemna zbudowana
przez hitlerowskie Niemcy w Sudetach. Surowce można importować (tak czyni Japonia i świetnie sobie radzi), ale odpowiednie
struktury geologiczne trzeba mieć. Nowym
wyzwaniem jest więc gospodarowanie
strukturami geologicznymi, a nie prosta
eksploatacja surowców. Skoro nie da się
prowadzić strategicznie istotnej działalności
gospodarczej bez struktur geologicznych,
to należy kontrolować te struktury, bo one
mogą czasem decydować o suwerenności
gospodarczej, militarnej i politycznej.
Nieco historii

1

Niniejszy tekst jest stenogramem referatu pt. „Strategiczne surowce i struktury geologiczne. Diagnoza
stanu geologii, jako elementu kontrolującego byt państwa polskiego” wygłoszonego przez prof. dra hab.
Mariusza-Orion Jędryska podczas Konferencji popularno-naukowej „Pytania o naszą niepodległość”,
która odbyła się w dniach 13-14 listopada 2010 r. we
Wrocławiu. Organizatorzy: Wrocławski Społeczny
Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Dolnośląski Instytut Korfantego. Więcej informacji w zakresie poruszanej tematyki należy szukać na stronie:
www.morion.ing.uni.wroc.pl
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Pierwsza mapa geologiczna Polski została opracowana przez obcokrajowca
(wysłannika króla Francji) – zaznaczone na
niej były obszary solonośne. Nie było to
chyba przypadkowe, bo wówczas surowcem strategicznym była między innymi sól
kamienna, jako podstawowy konserwant
żywności (np. zapasy dla wojska). Innym
surowcem o znaczeniu strategicznym była
miedź, z której bito monety, a także była
składnikiem stopów, z których odlewano
działa armatnie.

Konieczność oparcia reformy Państwa Polskiego o własne surowce (własny pieniądz,
dobrze wyposażona silna armia) rozumiał
król Stanisław August Poniatowski. Dlatego powołał (10 kwietnia 1782 r.) Komisję
Kruszcową, którą można uznać za pierwszą
w Europie i na świecie służbę geologiczną
(druga powstała dopiero 25 lat później i do
dziś funkcjonuje, jako Brytyjska Służba Geologiczna). Podstawowym zadaniem Komisji
Kruszcowej było rozpoznanie krajowych
możliwości rozszerzenia wydobycia i przetwórstwa rud oraz innych kopalin. To w następstwie działalności Komisarzy tej właśnie
Komisji uruchomiona została lawina inicjatyw i odkryć, w tym zwiększone wydobycie
kruszców w Górach Świętokrzyskich, edukacja geologiczno-górnicza, złoża solanek w
okolicach Ciechocinka, bicie monet z miedzi
kraiowey itd. Król zastrzegł, że komisarzem
z prawem głosu decydującego nie mógł być
cudzoziemiec oraz, że komisarze pracowali
bez wynagrodzenia, przedkładając interes
Rzeczypospolitej nad interes własny. Poza
Komisją Kruszcową, której prezesem wspierającym własnym majątkiem był biskup,
nad wykorzystaniem surowców mineralnych w gospodarce w różnym zakresie pracowali Jan Krzysztof Kluk (1739-1769), Jan
Mieroszewski (1768-1842) czy Stanisław
Wawrzyniec Staszic (ok. 1755-1826) . Z tych
czterech wymienionych jedynie Mieroszewski nie był duchownym katolickim, ale studia geologiczno-górnicze ukończył dzięki
osobistemu wstawiennictwu i w oparciu o
prywatne stypendium Stanisława Augusta
Poniatowskiego. W swoim podręczniku
wzywał rodaków do tego, żeby opierać
rozwój gospodarczy na zasobach geologicznych. Pamiętać należy o Galicji, gdzie
powstała pierwsza na świecie kopalnia nafty (1854 r. w Bóbrce), jako przedsięwzięcie
Ignacego Łukasiewicza (1822-1882), Karola
Klobassy–Zrenckiego (1822-1886) i Tytusa
Trzecieskiego (1811-1878). Jedną z pierwszych decyzji polskiego sejmu w 1919 roku
było powołanie służby geologicznej, jako
Państwowego Instytutu Geologicznego (w
1922 r. powołano Wyższy Urząd Górniczy).
PIG miał w okresie dwudziestolecia międzywojennego poważne osiągnięcia. Są to
kartowania geologiczne i odkrycia złóż, na
przykład hematytu i pirytu w Rudkach czy

fosforytów w Rachowie. W 1926 r. wydano
Mapę geologiczną Rzeczypospolitej Polskiej,
a w 1931 r. pierwszą Mapę bogactw kopalnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 1927 r.
PIG został zakładem naukowo-badawczym,
którego celem było wykonywanie badań
geologicznych na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem celów gospodarczych państwa. W czasie trwania okupacji
radzieckiej Państwowy Instytut Geologiczny
został zredukowany do roli jednostki naukowo-badawczej, a jako nadrzędną jednostkę administracji państwowej powołano
Centralny Urząd Geologiczny, który zatrudniał blisko 400 osób i miał 49 jednostek
naukowo-badawczych, wśród nich właśnie
PIG. Zmiany te prowadzone były na potrzeby zniewolonego państwa, które nie może
prowadzić samodzielnej polityki surowcowej, a tym samym nie może posiadać wyspecjalizowanych służb wspierających rząd.
W roku 1986 na mocy reformy utworzono
urząd Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i zlikwidowano Centralny
Urząd Geologiczny. Powołano urząd Głównego Geologa Kraju, z bardzo zredukowaną
grupą urzędników (dziś 38). Rok później
Instytut Geologiczny zmienił nazwę na
Państwowy Instytut Geologiczny, ale tylko
z nazwy nawiązywał on do przedwojennej
działalności. Nie stał on się na powrót służbą geologiczną sensu stricte. Ustawą z dn.
9.03.1991 r. zdecydowano, że państwowa
służba geologiczna działa przy ministrze
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i
leśnictwa i jest odpowiedzialna za zabezpieczenie interesów państwa w związku z rozpoznawaniem budowy geologicznej kraju
oraz gospodarowaniem zasobami kopalin i
ich ochroną. Skład, organizację i regulamin
działania państwowej służby geologicznej
miał określić minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Do
ukazania się rozporządzeń wykonawczych
nigdy nie doszło. W dn. 4.02.1994 r. Sejm
RP uchwalił ustawę – Prawo geologiczne i
górnicze (Pgg). Ustawa ta zachowała główne rozstrzygnięcia zawarte w nowelizacji
prawa geologicznego z 1991 r., wprowadzając wiele nowych uregulowań. Ustalono
m.in. kompetencje państwowej administracji geologicznej, do której należał minister
ochrony środowiska, zasobów naturalnych

i leśnictwa oraz wojewodowie. Powołano
społecznie działającą Radę Geologiczną
mającą wspierać ministra właściwego do
spraw środowiska działającego przy pomocy głównego geologa kraju (wiceministra)
w prowadzeniu polityki surowcowej. Wycofano się jednak z przepisu ustawowego
dotyczącego powołania państwowej służby
geologicznej. Ustawą z dn. 27.07.2001 r.
o zmianie ustawy Pgg (Dz.U. nr 110, poz.
1190) dodano art. 102a, w którym zostały
określone zadania państwowej służby geologicznej – PIG-owi przypisano tylko możliwość zlecania zadań służby geologicznej,
a zgodnie z art. 7 tej noweli do czasu powołania państwowej służby geologicznej
odrębnymi przepisami, nie później niż do
dn. 31.12.2003 r., wykonywanie zadań tej
służby minister środowiska powierzył tymczasowo PIG-owi w trybie i na zasadach
ustawy o jbr-ach. Z uwagi na to, że w tym
czasie nie podjęto prac nad tworzeniem nowej jednostki, kolejną nowelą (ustawa z dn.
18.12.2003 r. o zmianie ustawy Pgg) zadania PSG zostały na czas nieokreślony powierzone PIG-owi. Ten zawieszony stan prawny
trwa do dziś. Należy więc pamiętać, że PIG
w roli służby geologicznej to tymczasowe
rozwiązanie ustawowe do czasu powołania
takiej służby, a w obowiązującym Pgg ustawodawca przewidywał taką tymczasowość,
pisząc: wykonywanie zadań służby geologicznej Minister Środowiska powierza Państwowemu Instytutowi Geologicznemu.
Z punktu widzenia gospodarki strukturami geologicznymi bardzo nieudaną była tzw.
reforma samorządowa przeprowadzona w
końcu lat 90-tych XX w. przez Rząd AWS.
Powołano urząd geologa powiatowego
pracującego w starostwach powiatowych,
ale nie rozwiązano sposobów ﬁnansowania tego urzędu. Do dziś jest obsadzonych
tylko 50% powiatów (etatów). Po prostu
geologów powiatowych nie ma, a tym samym łamane jest prawo. Projekt nowego
Pgg przygotowany w 2007 r. rozwiązywał
tę kwestię.
Diagnoza – wybrane aspekty
Wyższy Urząd Górniczy funkcjonował
i funkcjonuje niezależnie od PIG. Jest to
organ państwa, dlatego znacznie lepiej
radzi sobie ze swoimi zadaniami niż jed-

nostka naukowa, która ma pełnić rolę
służby geologicznej. Na obszarach, gdzie
kompetencje WUG stykają się z kompetencjami służby czy administracji geologicznej istnieją luki trudne do wypełnienia.
Przykładem jest tu problem nielegalnej
eksploatacji – o czym pisałem i mówiłem
wielokrotnie. Warto wspomnieć, że z tego
tytułu państwo traci może nawet 1 mld zł
rocznie wpływów do Skarbu Państwa (a
może znacznie więcej). Prawo geologiczne
i górnicze, które aktualnie obowiązuje, nie
spełnia swojej roli, gdyż zostało skonstruowane na inne wymagania.
W ramach reformy geologii i działalności
geologiczno-górniczej w Polsce, w latach
2005-7 przygotowana została nowa ustawa powołująca Polską Służbę Geologiczną
oraz nowe Prawo geologiczne i górnicze
służące działaniu tej służby. Ponadto Minister Środowiska przejął nadzór nad Prezesem WUG. Powołano bazę ekspercką Gea,
oraz społecznie działające organy doradcze,
jak Rada Górnicza, Komisja Metod Analitycznych i Badań Geośrodowiskowych oraz
Honorowy Komitet Głównych Geologów
Kraju. Każde z tych działań miało na celu
opracowanie i prowadzenie nowoczesnej
strategii gospodarki strukturami geologicznymi i innymi dziedzinami, mającymi
pośredni związek z geologią (np. kontrola
gazociągu północnego).
Rząd PO-PSL zlikwidował te organy, odrzucił ustawę o powołaniu PSG, ale przejął
nową ustawę Pgg, modyﬁkując ją w sposób
szkodliwy dla gospodarki. Dowodem na to
jest fakt, że wspomniany rządowy projekt
ustawy Pgg jest omawiany i poprawiany
w komisjach sejmowych już 3 lata. Był on
skrojony na potrzeby państwa przy założeniu, że ma działać organ państwowy PSG.
Rezygnacja z PSG oznacza więc konieczność
rezygnacji z projektu Pgg. Celem zmian
wprowadzonych w latach 2005-7 było między innymi utworzenie nowych instrumentów dla rozwoju geologii w powiatach i województwach, przeciwdziałanie nielegalnej
eksploatacji kopalin, jak i współpraca nadzoru górniczego z organami koncesyjnymi
czy konieczność dostosowania regulacji
prawnych do wytycznych unijnych. Polska
jest jedynym krajem w Unii Europejskiej,
który nie ma służby geologicznej sensu
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stricte jako organu państwa, mimo że jest
najbardziej „surowcowym” krajem UE. Trzeba pamiętać, że wśród krajów Unii Europejskiej Polska jest najbogatsza w surowce naturalne i właśnie w oparciu o nie ma szanse
na rozwój. Jeśli popatrzeć na stosunek zasobów do powierzchni Kraju, to dla węgla
kamiennego wynosi on około 750, gdy dla
pozostałych krajów UE poniżej około 45. Jeśli chodzi o miedź, współczynnik ten wynosi
160, a w pozostałych państwach UE jest to
około 2,5. Poza tym mamy kilkanaście procent zasobów węgla brunatnego całej UE
i jesteśmy drugim producentem srebra na
świecie. Nasze geologiczne interesy wychodzą także poza granice Polski. Dotyczyć to
może choćby hydratów gazowych (metan
związany z wodą na dnach oceanów), czy
udziału w potężnych złożach manganu,
wanadu i innych metali zlokalizowanych
na Pacyﬁku. W 2007 roku rozpoczęta była
procedura mająca na celu zbudowanie w
jednej z Polskich stoczni statku badawczo-ekspolatacyjnego – plan ten nie wzbudził
zainteresowania rządu PO-PSL. Ponieśliśmy
koszty badań, więc logiczne wydaje się, że
wzorem innych państw powinniśmy inwestować w technologie umożliwiające eksploatację tych złóż. Tymczasem plan rozwoju własnych technologii wydobywczych na
potrzeby tego złoża został zarzucony
Nie mając przy tym służby geologicznej
Minister Środowiska musi zlecać zadania
służby PIGowi, ale to nie znaczy, że PIG musi
je przyjąć. Wtedy MŚ może zlecić innemu
podmiotowi wykonanie zadań. Nie ma więc
specjalistycznego organu odpowiadającego merytorycznie za strategię gospodarki
strukturami geologicznymi. Jak jednak widać, nowym wyzwaniem jest gospodarowanie strukturami geologicznymi, a nie prosta
eksploatacja surowców. Pojawiają się nowe
realia, jeśli chodzi o działalność geologiczną
i górniczą, które wymagają nowego spojrzenia na gospodarowanie strukturami geologicznymi. Dotyczy to na przykład koordynowania, opracowywania i oceny nowych
technologii (poszukiwania i eksploatacji
gazu złóż konwencjonalnych, geotermii i
ekstrakcji ciepła Ziemi, zagospodarowania
złóż metali na Pacyﬁku, składowanie CO2
w strukturach geologicznych (CCS, CCR),
podziemne zgazowanie węgla, nowoczesne
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rozpoznanie hydrogeologiczne Polski, budowę magazynów paliw i surowców (przede
wszystkim ropy i gazu), magazynowanie
niebezpiecznych odpadów z możliwością
ich odzysku, wspomaganie wydobycia ropy
(EOR) i gazu (EGR), zastosowanie technik
mikrobiologicznych do eksploatacji zasobów naturalnych, itd) . Struktury geologiczne trzeba chronić także z punktu widzenia
infrastruktury znajdującej się na powierzchni. Musi być służba geologiczna, która będzie wspomagała geologów powiatowych
w tym, aby np. w planach zagospodarowania przestrzennego nie tworzyć przede
wszystkim struktury liniowej, a tam gdzie
mamy strategiczne struktury geologiczne i
strategiczne złoża, nie przewidywać inwestycji będącej w konﬂikcie z wartością geologiczną obszaru. Przy braku najmniejszego
wpływu na pracę geologów powiatowych
(starostwa) i wojewódzkich (urzędy marszałkowskie) nie ma szans na prowadzenie
sensownej polityki geologicznej Państwa.
Koncesje i projekt nowego Pgg
Zgodnie z obowiązującym prawem
Pgg, złoża kopalin nieobjętych własnością
gruntową, jak i całe wnętrze Ziemi znajdujące się poza granicami przestrzennymi
nieruchomości gruntowych są przedmiotem wyłącznej własności Skarbu Państwa.
Kluczowym problemem więc jest takie
zabezpieczenie tego dobra, aby służyło
Polsce i narodowi niezależnie od tego, kto
gospodaruje strukturami geologicznymi,
a zwłaszcza zajmuje się eksploatacją lub
bezzbiornikowym magazynowaniem substancji w górotworze. Organy udzielające
w/w koncesji i zgód w imieniu Skarbu Państwa (są to w zależności od kopaliny lub
wielkości i zakresu działalności, Minister
Środowiska, Marszałek województwa lub
Starosta powiatu) nie posiadają dobrych
narzędzi kontrolujących zbywalność koncesji. Co prawda, działalność geologiczno-górnicza jest koncesjonowana i kontrolowana przez Skarb Państwa, ale podmiot
zbywający górniczy podmiot gospodarczy
zbywa go w zasadzie bez ograniczeń, to
znaczy wraz z koncesją i zgodą na użytkowanie górnicze. Długotrwałe przejęcie
przez dowolne podmioty gospodarcze
prawa do gospodarki strukturami geolo-

gicznymi w Polsce jest stosunkowo łatwe,
a przy tym sama ich eksploatacja przez
te podmioty nie daje istotnych zysków
Skarbowi Państwa. Przy braku sprawnej
państwowej służby geologicznej, która
wspiera administrację geologiczną, Wyższy Urząd Górniczy i przedsiębiorców oraz
przy jednocześnie postępującej globalizacji, stwarza to szereg niebezpieczeństw
dla interesów naszego państwa.
Mankamentem projektu nowego Pgg są
zbyt niskie opłaty eksploatacyjne, do tego
wtłoczone do ustawy, a więc praktycznie
niezmieniane, co ma z punktu widzenia
interesów gospodarczych Polski znaczenie,
gdy eksploatacja jest prowadzona przez
podmiot obcy, a kopalina jest eksportowana
lub magazynowane są odpady z zagranicy.
Brak jest przy tym adekwatnych sposobów
wyceny wartości ekonomicznej i strategicznej struktur geologicznych wykonywanych
przez Skarb Państwa i brak jest dobrych
regulacji dotyczących zapewnienia interesu Narodu, jako faktycznego właściciela
struktur geologicznych. W Projekcie Pgg
groźne jest marginalizowanie wiarygodności i roli służby mierniczo-geologicznej,
dopuszczenie do wykonywania zadań tej
służby osób nieposiadających stosownego
specjalistycznego wykształcenia górniczego
bądź geologicznego i uprawnień nadanych
przez Prezesa WUG. Wraz z dopuszczalną
eksploatacją niektórych kopalin na własne
potrzeby oraz innymi mankamentami wynikającymi z rezygnacji z powołania PSG i
innych regulacji, powstaje szereg niebezpieczeństw, jak np.:
1. Rabunkowa eksploatacja, lokowanie
odpadów niebezpiecznych w strukturach
geologicznych trwale je wyłączających z
użytkowania, zaniechanie eksploatacji bez
zrzeczenia sie praw do koncesji lub obszaru
górniczego. Nagłe załamanie rynku surowców np. energetycznych, poprzez zamknięcie bezzbiornikowych magazynów paliw;
2. Dewastacja środowiska, niszczenie zasobów, uderzanie w małe przedsiębiorstwa
górnicze;
3. Obmiar satysfakcjonujący przedsiębiorcę
– możliwe manipulacje w zakresie przeklasyﬁkowania i faktycznej wielkości eksploatacji
– nieprawidłowa i nieracjonalna gospodarka złożem, naliczanie zaniżonej wysokości

opłaty eksploatacyjnej, zagrożenie bezpieczeństwa pracy górników;
4. Brak ochrony informacji geologicznej
– czasem o znaczeniu strategicznym, gdyż
projekt Pgg proponuje faktycznie niekontrolowany i nieodpłatny dostęp do informacji geologicznej (danych cyfrowych!)
5. Brak ochrony terenów „geologicznie
strategicznych” – brak kryteriów pozwalających na zabezpieczenie przed wykupem terenów, na których zlokalizowane są istotne
dla interesów narodowych struktury geologiczne;
6. „Zdziczenie” eksploatacji (eksploatacja
na potrzeby własne) – szkodliwe zapisy
dopuszczające do eksploatacji niektórych
kopalin na potrzeby własne (właściciela
działki) są nieprecyzyjne – np. wielu współwłaścicieli lub podział na szereg małych
działek – nieograniczona eksploatacja
– dewastacja środowiska, upadek legalnie
działających zakładów górniczych, ubytek
w opłatach eksploatacyjnych i podatkach,
szara strefa;
7. Brak koordynacji przez Ministra Środowiska działań terenowej administracji geologicznej i organów nadzoru górniczego
(WUG, OUG), inspekcji ochrony środowiska
(PIOŚ, WIOŚ) i gospodarki wodnej (KZGW,
RZGW) nie zapewnia bezpieczeństwa geologicznego państwa, tworzenia skutecznych
strategii i przedsięwzięć dotyczących ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych.
Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia struktur geologicznych w zabezpieczaniu naszych
interesów narodowych, w tym bezpieczeństwa energetycznego, sprawą kluczową dla
polskiej gospodarki jest takie Prawo geologiczno-górnicze, które stoi na straży żywotnych interesów państwa polskiego. Polska
może nie tylko być całkowicie niezależna
energetycznie w oparciu o własne zasoby
surowcowe ale także mieć znaczny wpływ
na energetykę UE. Jest to szczególnie istotne także w sytuacji, gdy Polska ma poważne
szanse na sporą eksploatację niekonwencjonalnych złóż gazu (łupki, gaz zacieśniony).
Zajmując się naukowo formowaniem się
metanu z materii organicznej, doszedłem
do wniosku, że w Polsce ( w streﬁe od płn.-zach. do płd.-wsch.) jest bardzo dużo skał,
które musiały wygenerować duże ilości metanu, a których nikt dotychczas nie znalazł.

Początkowo polskie ﬁrmy nie były zainteresowane poszukiwaniem gazu w łupkach
za względu na wysokie koszty poszukiwań
i zbyt duże ryzyko. Stąd moja inicjatywa
poszukiwania inwestorów zagranicznych,
którym udzieliłem chyba 11 koncesji poszukiwawczych. Uważałem, że należy wydać
kilkanaście koncesji ﬁrmom obcym, które
mają technologie rozpoznawcze i poszukiwawcze, aby następnie w oparciu o zweryﬁkowane, przez już istniejącą Polską Służbę
Geologiczną, raporty z badań, rozwijać własne technologie i organizować np. agencje
współpracujące z ﬁrmami głównie z USA,
eksploatujące gaz z łupków i gaz zaciśnięty. Jest to tym bardziej realne, że w Polsce
mamy technologie wierceń kierunkowych
(Poltexmetan), od 1995 r. technologie EGR
(pierwszy w Europie wychwyt i magazynowanie tzw. kwaśnych gazów, w tym CO2
– PGNiG i INiG w Borzęcinie), Jastrzębska
Spółka Węglowa jest pionierem w Europie
w zakresie wydobycia metanu z pokładów
węgla. Innym osiągnięciem jest zapoczątkowany jeszcze w latach 50. XX wieku rozwój
badań i technologii podziemnej gazyﬁkacji
węgla. Nie sposób tu wszystkiego wymienić. Uważam, że mamy wyspecjalizowane
ośrodki naukowe i badawcze, mamy technologie i wiedzę, na których można szybko
budować współpracę z ﬁrmami poszukującymi gazu łupkowego w Polsce.
W tej sytuacji wydanie pozostałych koncesji na poszukiwanie gazu ze złóż niekonwencjonalnych głównie ﬁrmom obcym było
– w mojej opinii – dużym błędem. Jeżeli szacunki wielkości złóż się potwierdzą, to być
może będziemy musieli kupować własny
gaz po cenach rynkowych, a po drugie gaz
będzie w rękach obcych ﬁrm, które wcale
nie będą musiały go wydobywać, jeśli dostaną poważny impuls ekonomiczny lub
polityczny motywujący je do limitowania
eksploatacji. Jest to o tyle realne, że zgodnie z obowiązującym prawem geologiczno-górniczym podmiot gospodarczy, który
uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż, ma pierwszeństwo w uzyskaniu
koncesji na wydobycie. Niebezpieczeństwo
może się pojawić, bo koncesję można zbyć
na rzecz innego podmiotu gospodarczego,
a kupujący może gaz wydobywać, ale nie
musi, jeśli ma złoża konwencjonalne i za-

leży mu na utrzymaniu wysokich cen gazu
lub prowadzi polityczne rozgrywki gazowe.
Może dojść do takiej sytuacji, że nie dość, że
nie będziemy mogli tego gazu wydobywać,
to również nie będziemy go mogli kupować,
a więc mając ogromne złoża tego surowca,
będziemy zmuszeni go importować płacąc
za gaz najwięcej w Europie.
Wnioski
Nowa koncepcja kształtująca Prawo
geologiczne i górnicze powinna dotyczyć i
pokazać przestrzenny charakter fragmentu
Ziemi, jaki jest w granicach Rzeczypospolitej lub jej kompetencjach (np. część złóż
dna oceanicznego pod jurysdykcją ONZ)
oraz utworzyć, wskazać lub wyposażyć w
narzędzia służby Państwa (służba geologiczna, administracja geologiczna, WUG),
będące gospodarzami struktur geologicznych. PSG musi być narzędziem rządu w
prowadzeniu polityki geologicznej państwa. Projekt Pgg, (rządowy, z 2007r),
spełniał te wymagania, bo m.in. uzupełniał się z Projektem ustawy o powołaniu
PSG (2007) oraz rozpoczynającą się reformą administracji geologicznej (od 2006
geol. woj. w urzędach marszałkowskich)
i przejęciem nadzoru Ministra Środowiska
(2006) nad organem kontrolnym górnictwa (WUG). Projekt nowej ustawy Pgg nie
bazuje na nowej koncepcji w szczególności polegającej na gospodarce strukturami geologicznymi. Wg dotychczasowej
koncepcji Pgg, elementy rozpoznawczo-wydobywcze są częścią zasadniczą, a powinny być jedną z jej części składowych
Co do koncepcji i zasad nowy Projekt Pgg
jest identyczny lub dużo gorszy od obowiązującego Pgg. W tym kształcie nowe
Pgg jest zbędne albo szkodliwe (szczegóły
– w ekspertyzie wykonanej dla Sejmu RP
(2009) i Senatu RP (2010). Należałoby się
też zastanowić nad gwarancjami konstytucyjnymi, do których dostosowane byłoby Pgg (nadrzędność Konstytucji RP nad
innymi regulacjami w tym UE). Niech pobudzą do reﬂeksji słowa wybitnego Polaka
i reformatora Tadeusza Czackiego, komisarza Komisji Kruszcowej, który po ostatnim
rozbiorze Polski powiedział w roku 1800 r.:
Kraj mógłby być możny i bogaty. Nie użyliśmy daru natury.
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Rys. 1 – Skały zbiornikowe – skala mikro

Agnieszka Jaworska

Gaz łupkowy i jego znaczenie
Eksperci twierdzą, że Polska ma największe w Europie zasoby gazu łupkowego, który może być alternatywnym
źródłem energii. Trwają badania i ożywione dyskusje. Warto zagłębić się w
podstawowe kwestie dotyczące złóż
gazu łupkowego. Czym się charakteryzuje, jak się go poszukuje i wydobywa, jakie są bariery wydobywania go w Polsce?
Coraz większe zapotrzebowanie na gaz
wymusiło poszukiwanie alternatywnych,
niekonwencjonalnych złóż. Gaz niekonwencjonalny to takie złoża, które z eko-

J. Hadro, Strategie poszukiwań gazu w łupkach i ich
uwarunkowania ekonomiczno-prawne, styczeń 2010.
(prezentacja multimedialna)
2
P. Poprawa, Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego
– zachodnie doświadczenia oraz obecne perspektywy
poszukiwań w Polsce, 27.01.10 – Konferencja Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce, Warszawa 2010. (prezentacja multimedialna http://www.
mos.gov.pl/g2/big/2010_02/d37ce405a2eb31759d0ff608f05d81a3.pdf )
3
Paweł Poprawa, mgr inż. Od 1995 roku – pracownik
Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
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zakresie rozpoznania potencjału dla występowania
niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce,
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nomicznego punktu widzenia są trudniejsze i mniej opłacalne w eksploatacji
niż tradycyjne (konwencjonalne) złoża
gazu. Z geologicznego punktu widzenia
najczęściej wyróżniamy następujące rodzaje złóż gazu niekonwencjonalnego:
* gaz z dużych głębokości (deep gas),
* gaz zamknięty (tight gas),
* gaz z łupków (shale gas),
* metan pokładów węgla (coal bed methane),
* hydraty gazowe1.
Rysunek 1 przedstawia skały zbiornikowe
(konwencjonalne i niekonwencjonalne).
Można dostrzec różnice pomiędzy tymi
skałami i rozmieszczeniem w nich gazu.
Najważniejsze cechy charakterystyczne
gazu niekonwencjonalnego z łupków wyjaśnia Paweł Poprawa3: „Złoża gazu z łupków wykazują następujące cechy: występują w bardzo drobnoziarnistych osadach
pochodzenia morskiego, charakteryzują się
względnie wysoką zawartością substancji
organicznej, są jednocześnie skałą macierzystą i zbiornikową, mają bardzo duże
zasoby geologiczne i jednocześnie niski
współczynnik wydobycia, gaz może być
pochodzenia termogenicznego lub bakteryjnego, gaz występuje w postaci wodnej
(w porach) oraz sorbowanej (na wewnętrznych powierzchniach kerosenu), dopływ
gazu ze złoża następuje w procesie dyfuzji
(w matriks substancji organicznej) oraz jako
przepływ zgodny z prawem Darcy’ego4 (w
szczelinach), wydobycie gazu wymaga istnienia naturalnej sieci spękań oraz, najczęściej, zabiegów stymulacji hydraulicznej”5.
Największe doświadczenie w wydobywaniu gazu z łupków mają Amerykanie, bo
właśnie w USA zaczęto pozyskiwanie tego
gazu i tylko tam jest wydobywany na skalę
przemysłową. „Otwór w miejscowości Fredonia w stanie Nowy Jork był pierwszym, z
którego uzyskano przemysłowy przypływ
gazu w 1821 r. z formacji łupków dewońskich. Otwór ten produkował gaz przez
75 lat”6. Najważniejszym przełomem dla
wydobywania gazu z łupków było odkrycie nowoczesnych metod szczelinowania. Rozwój nowych technologii i metod
szczelinowania hydraulicznego przyczynił się do znacznego wzrostu wydajności

konwencjonalna skała zbiornikowa

niekonwencjonalna skała zbiornikowa
gaz w łupkach (shale gas)

gazu z otworów. Szczególne znaczenie
miało to w przypadku gazu z łupków, w
których gwałtowny wzrost wydobycia w
ostatnich kilku latach zawdzięczamy rozwojowi technologii udostępniania gazu,
przede wszystkim wprowadzeniu wierceń poziomych7. Jak wydobywa się gaz z
łupków? Najprościej rzecz ujmując, wierci
się szyb pionowy jak w konwencjonalnym
wydobywaniu złóż tyle, że głębiej, następnym etapem jest stworzenie poziomego wiercenia. Kolejną fazą jest wstrzykiwanie specjalnych chemikaliów, aby
pod ciśnieniem wydobyć gaz z łupków.
Proces ten pokazany jest na Rysunku 2.
Zasoby złóż gazu z łupków są znacznie bogatsze, łatwiejsze do odkrycia, lecz
trudniejsze i bardziej kosztowne do wydobycia niż ze złóż tradycyjnych. „Istotnym
elementem analizy ekonomicznej każdego przedsięwzięcia eksploatacyjnego są
koszty wiercenia i udostępniania gazu ze
złoża. Zwłaszcza, że w przypadku gazu
z łupków liczba otworów jest znacznie
większa niż w złożach konwencjonalnych,
a preferowane obecnie wiercenia poziome są około dwukrotnie droższe od wierceń pionowych”9. Strategie poszukiwania gazu z łupków mają swoją specyﬁkę
i wymagają integracji różnych dziedzin
wiedzy i praktyki przemysłu naftowego.
Gaz łupkowy wydobywany jest przede
wszystkim w Ameryce Północnej. Jednak
wstępne prace związane z poszukiwaniami złóż gazu ziemnego w łupkach prowadzi się obecnie w północnym Meksyku,
północnej Argentynie, centralnej Libii,
Turcji, Indiach, południowo-wschodniej
Australii, północnej Rosji oraz Chinach.
Duże nadzieje są obecnie wiązane zwłaszcza z potencjalnymi systemami z gazem
w łupkach i równocześnie z gazem zamkniętym w prowincji Syczuan w Chinach10. Poszukiwania na starym kontynencie są także prowadzone w Niemczech

niekonwencjonalna skała zbiornikowa
gaz zamknięty (tight gas)

gaz zamknięty (tight gas)
szczelinowanie

czy Francji, a także w Anglii. Jednak „na
tym tle Polska jest jednym z atrakcyjniejszych w Europie obszarów poszukiwań
gazu w łupkach. Największe perspektywy
wydobycia gazu stwierdzono w łupkach
dolnego paleozoiku na kratonie wschodnioeuropejskim – w basenie bałtyckim, obniżeniu podlaskim i regionie lubelskim”11.
W Polsce poszukiwania gazu z łupków
są na wstępnym etapie, ale już zdania są
podzielone, co do zasadności i opłacalności przedsięwzięcia, które obarczone jest
bardzo wysokim ryzykiem. „Gaz z łupków
jest dla Polski szansą, ale i wyzwaniem,
z uwagi na skomplikowanie warunków
złożowych, które wymagają nowoczesnej
technologii, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia”12. Potencjalne bariery dla poszukiwań związane są z protekcjonizmem
krajowego rynku ﬁrm serwisowych, zmiennością i niejasnością przepisów prawa oraz
niedostatecznie zliberalizowanym rynkiem
gazu. „Jak dotychczas poszukiwania gazu
z łupków w Polsce dotyczą głównie syluru
i ordowiku skłonu platformy prekambryjskiej, co warunkuje sposób poszukiwań ze
względu na: brak dobrych analogii do odkrytych złóż, słabe rozpoznanie geologiczne (spowodowane głębokim zaleganiem
nadkładu – brak wychodni), rozpoznanie
pojedynczymi otworami pochodzącymi z
lat 1960-1990 (PIG) – rdzeniowanie zwykle
odcinkowe, brak opróbowania syluru w
otworach naftowych, zasadniczy brak złóż
konwencjonalnych węglowodorów, dla
których skałą macierzystą byłyby łupki syluru – brak prognoz, co do jakości gazu”13.
Trwają analizy i badania dotyczące jakości gazu w Polsce: do obliczenia zasobów
gazu jest konieczne odwiercenie nowych
otworów, pobranie rdzeni i ich zbadanie
przy zachowaniu surowych reżimów technologicznych14. Koncesja na poszukiwanie
i rozpoznanie wydawana jest na 5 lat. „Inwestorzy początkowo dokonują wstępnej

Rysunek 2 – Gaz w łupkach (przekrój)

analizy danych celem określenia obszaru
prac oraz przygotowania projektu prac
geologicznych jako załącznika do wniosku
koncesyjnego. Jak wspomniano, jedną z
naczelnych zasad poszukiwań gazu z łupków jest pozyskanie jak największego obszaru koncesyjnego. Powoduje to swoisty
wyścig o uzyskanie jak największej liczby
koncesji, który obserwujemy obecnie”15.
Rysunek 3 przedstawia obszary, na których
wstępnie udokumentowano potencjalne
występowanie gazu ziemnego w łupkach
(kolor czerwony) oraz obszary o nieokreślonym potencjale dla występowania
gazu ziemnego w łupkach (kolor żółty).
W literaturze fachowej są różne opinie na temat zasobów gazu łupkowego
w Polsce i polityki państwa w zakresie
wydawanych koncesji na poszukiwanie
i eksploatację jego złóż. Jerzy Hadro wymienia potencjalne bariery w realizacji
poszukiwań gazu z łupków w Polsce.
Są to według niego: „zbytni protekcjonizm krajowego rynku ﬁrm serwisowych
(zwłaszcza wiertniczych), przepisy utrudniające wejście zagranicznych ﬁrm wiertniczych (np. konieczność posiadania polskich uprawnień dla operatorów urządzeń
wiertniczych), długotrwałe procedury
sprowadzania sprzętu wiertniczego spoza
Unii Europejskiej, konieczność organizowania przetargów na wykonanie wierceń,
niepewność co do ceny gazu wynikająca
z niedostatecznej liberalizacji krajowego
rynku gazu, skomplikowane przepisy dotyczące prawa do informacji geologicznej
oraz wysoka cena informacji geologicznej
oraz częste zmiany i niejasność przepisów związanych z ochroną środowiska”17.
Jan Macuda w swoim artykule Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż18 porusza
zagadnienia ekologiczne. Konsekwencje
produkcji mogą być dużo groźniejsze od
tych, jakie towarzyszą poszukiwaniom

złóż konwencjonalnych. „Do najbardziej
istotnych zagrożeń będą zapewne należeć degradacja terenu zajętego przez
wiertnie, ewentualnie zanieczyszczenia
płuczkami wiertniczymi i płynami stosowanymi do szczelinowań oraz nadmierne pobory wody z ujęć lokalnych. Istotne są też emisja hałasu, a w przypadku
dużej liczby wierceń, ich oddziaływanie
na krajobraz”19. Inny polski badacz – Paweł Poprawa – zapytany o realne zagrożenie dla środowiska zwraca uwagę na
to, że: „Główny problem środowiskowy
to obecność w krajobrazie wież wiertniczych. Chociaż sama wieża stoi około półtora miesiąca, a potem przenoszona jest
w kolejne miejsce, jest raczej niemile widziana przez okolicznych mieszkańców”20.
W Polsce oprócz zagrożeń środowiskowych są także bariery prawne. Za przyczyP. Poprawa, System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach – północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy, „Przegląd Geologiczny”, vol. 58, 2010, nr 3, s. 221-222.
11
Tamże, s. 223.
12
J. Hadro, dz. cyt., s.250.
13
J. Hadro, Strategie poszukiwań gazu w łupkach i ich
uwarunkowania ekonomiczno-prawne, styczeń 2010.
(prezentacja multimedialna)
14
K. Drop, M. Kozłowski, Rola geoﬁzyki wiertniczej w
określaniu gazu ziemnego z łupkach, „Przegląd Geologiczny”, vol. 58, 2010, nr 3, s. 265.
15
J. Hadro, dz. cyt., s. 257.
16
http://wolnapolska.pl/index.php/gaz-łupkowy-w-polsce-zagrożenia-i-perspektywy-wydobycia-gazu-niekonwencjonalna dostęp z dn. 11.01.2011r.
17
J. Hadro, Strategie, dz. cyt. styczeń 2010. (prezentacja
multimedialna)
18
J. Macuda, Środowiskowe aspekty produkcji gazu
ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, „Przegląd
Geologiczny”, vol. 58, 2010, nr 3, s. 266-270.
19
P. Poprawa, E. Zalewska, Konferencja pt. Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce – gaz
w łupkach (shale gas) i gaz zamknięty (tight gas)
Warszawa, 27.0, ··r 3, s. 212.
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nę całego zamieszania wskazano przyjęcie
przez komisję nadzwyczajną rządowej
nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i
Górnicze (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. –
Prawo geologiczne i górnicze21). Dwustopniowy – jak dotychczas – proces dochodzenia do eksploatacji poprzez uzyskanie
koncesji na poszukiwanie oraz koncesji na
wydobycie miał zostać zastąpiony jednostopniowym. W ramach nowych zapisów,
podmiot uzyskując zgodę na poszukiwanie węglowodorów, otrzymywałby jednocześnie zgodę na eksploatację złoża22.
Pozwolenia na poszukiwanie gazu i robienie wstępnych analiz i badań w większości wykupili Amerykanie, którzy mają
największą wiedzę na ten temat, jednak
ważne jest, abyśmy byli świadomi konsekwencji. „Koncesje na poszukiwanie gazu
łupkowego w Polsce zgarnęły głównie ﬁrmy amerykańskie. Prócz Exxon Mobil na
pola ruszyli tacy giganci, jak Chevton, ConocoPhillips, Maraton Oil Corp. Są wśród
koncesjonariuszy także mniejsze ﬁrmy zagraniczne – Aurelian, BNK Petroleum, San
Carlo, LNG Energy, 3 Legs, które wchodzą w kooperację z pierwszą czwórką. O
współpracy z Amerykanami myśli też nasze PGNiG, który posiada 11 koncesji poszukiwawczych (nie tych najlepszych, bo
zaspało), i rozważa wystąpienie o dalsze.
O siedem koncesji wystąpił też PKN Orlen.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze – wydobycie
gazu łupkowego rozpocznie się od 2020 r.
Z analizy opublikowanej przez „The Economist” wynika, że rząd polski przyznaje
licencje po stawkach wielokrotnie niższych
niż na świecie. W rezultacie otrzymamy tytułem opłaty licencyjnej najwyżej 1 procent
wartości przychodów z wydobycia gazu,
podczas gdy w USA stawka ta wynosi 20
procent23. Czy to jest korzystne dla Polski?
Sprawy sytuacji geologicznej w Polsce i
nie tylko poruszył prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek na konferencji naukowej
pt. „Pytanie o naszą niepodległość”, która
odbyła się we Wrocławiu w dniach 11-14
listopada 2010 r. Jego referat „Strategiczne surowce i struktury geologiczne: diagnoza stanu geologii jako elementu kontrolującego byt Państwa Polskiego” został
także przesłany w formie listu otwartego
do Premiera Donalda Tuska. Autor zazna-
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Rysunek 3 – Obszary występowania gazów niekonwencjonalnych w Polsce

cza, że pismo to jest „aktem desperacji i
trwogi”. Adam Maksymowicz komentując
list, pisze: „Zagrożone są żywotne interesy gospodarcze, środowiskowe i społeczne Polski”. Zaznacza on, że list ten
nie ma żadnego podtekstu politycznego,
gdyż profesor nie należy do żadnej partii
politycznej, a w rządzie PiS pełnił funkcję
Głównego Geologa Kraju jako bezpartyjny fachowiec. Stwierdza niewyobrażalny
kontrast miedzy rządowymi deklaracjami,
a rzeczywistymi działaniami związanymi z
gospodarowaniem i eksploatacją surowców naturalnych. (…) Wiele miejsca w liście tym poświęcono nowemu projektowi
prawa geologicznego i górniczego. Autor
twierdzi, że w projekcie nowego prawa
brak jest przepisów zabezpieczających
interesy państwa przed wykupem najbardziej interesujących złóż z prawem do ich
eksploatacji przez obcy kapitał. (…) Wskazuje, że jako jedyne państwo w UE nie
posiadamy własnej służby geologicznej.
Państwowy Instytut Geologiczny w tym
zakresie pełni tylko rolę zastępczą. Jako
przykład niefrasobliwych decyzji autor podaje wydanie najważniejszych koncesji w
tym zakresie ﬁrmom zagranicznym. Jego
zdaniem dojdzie do tego, że będziemy
od zagranicznych ﬁrm po cenach światowych kupować swój własny gaz. Apeluje on, aby podmiotom zagranicznym nie
wydawać już żadnych nowych koncesji
na poszukiwanie gazu łupkowego. (…)
Nową wersję prawa geologicznego i górniczego nazywa katastrofą i klęską narodową w każdym wymiarze. W istniejącej
wersji – zdaniem prof. Jędryska – jest to

prawo niepotrzebne, wykrzywione osobistymi i partyjnymi ambicjami. Zwrócił
się do premiera z apelem o pilną interwencję w sprawie nowego prawa geologicznego i górniczego”24. List jest rzetelną analizą sytuacji geologicznej w kraju.
Czy gaz łupkowy jest szansą dla Polski? „Jeśli zagospodarowanie gazu z łupków powiodłoby się, to Polska stoi przed
wielką szansą uniezależnienia się od importu gazu. (…) W tej sytuacji bardzo
pożądana jest aktywna rola państwa w
usuwaniu wspomnianych barier i stworzenie jak najlepszych warunków do inwestowania (…) w Polsce”25. Ogromną
szansą, jeśli uda nam się, korzystając z
doświadczeń innych krajów, dbać o swoje interesy państwowe i nie zaprzepaścić wielkiej szansy uniezależnienia się
od dostawców konwencjonalnego gazu.

http://wolnapolska.pl/index.php/gaz-upkowy-w-polsce-zagroenia-i-perspektywy-wydobycia-gazu-niekonwencjonalnego.html dostęp z dn. 4.01.2011r.
21
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940270096 (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96) dostęp z dn.
4.01.2011r.
22
http://weglowodory.pl/prawo-geologiczne-i-gornicze-nowelizacja/ dostęp z dn. 30.12.2010r.
23
M. Goss, Złoża gazu jak stragan z pietruszką, „Nasz
Dziennik”, 2010, Nr 121 (3747); http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100526&typ=po&id=po01.txt dostęp z dn. 4.01.2011r.
24
A. Maksymowicz, Prawo geologiczne i górnicze od
nowa? http://www.nettg.pl/Artykuly/Analizy-i-Komentarze/Prawo-geologiczne-i-gornicze-od-nowa,29974,2 dostęp z dn. 20.12.2010 r.
25
J. Hadro, dz. cyt., s. 258.
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Adam Maksymowicz

Torfowe górnictwo
Kraj torfu
W północnej części naszego kraju w bagnistych pradolinach wielkich rzek zalegają
największe złoża torfu. Ogółem torfowiska
zajmują ok. 1,2 miliona hektarów, czyli 4,2% powierzchni kraju. Ilość torfowisk
dochodzi do ok. 50 tysięcy. Zawierają one
ponad 17 miliardów ton torfu. Pod tym
względem jesteśmy jednym z największych
posiadaczy tego surowca w Europie. Potęgą pod tym względem jest Finlandia, gdzie
torfowiska zajmują 19% powierzchni kraju.
Tuż za nią jest Irlandia – 17%. Potem już
w niewielkim tylko stopniu wyprzedza nas
Wielka Brytania (10%), Szwecja (7,5%) oraz
Niemcy (4,8%). Są to jednak porównania
względne. W Rosji torfowiska zajmują ok.
2 miliony km2 , w Kanadzie ok. 1,1 milion
km2, a w USA już tylko ok. 600 tysięcy km2.
Pod wieloma względami uważa się je za
naturalne rezerwuary wilgoci, szczególnej
roślinności oraz specyﬁcznej tylko dla nich
fauny i ﬂory. Na ogół objęte są one specjalnymi prawami ochrony i eksploatacji przy
zachowaniu wszystkich walorów przyrodniczych.
Torfowe górnictwo
Wydobycie torfu podobnie jak wód leczniczych, bursztynu i innych tego rodzaju
bogactw naturalnych podlega przepisom
prawa geologicznego i górniczego. Z tego
też powodu jego pozyskiwanie zaliczane
jest do eksploatacji górniczej właściwej dla
tej branży. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu był
to całkowicie zapomniany sektor naszej gospodarki. Po prostu, wydobywało się tyle
torfu, ile było potrzeba na ogrzanie domów
właścicieli torfowiska. Wystarczyła dobra
łopata oraz kilku silnych i młodych ludzi,
aby mogli oni wycinać kostki roślinności,
które po wyschnięciu na ogół spalano w
domowych piecach kuchennych. Po drugiej
wojnie światowej zaniechano tej techniki
grzewczej, ponieważ coraz bardziej dostępny był węgiel kamienny, brunatny czy koks,
nawet na zapadłych wsiach. Jednocześnie
jednak prowadzono intensywne prace naukowe nad właściwościami i pochodzeniem
tego roślinnego surowca. Obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim do celów ogrodniczych i rolniczych. Stanowi on

zwykle podstawowy składnik mieszaniny
mineralnej mającej poprawić jakość gleby.
W połowie lat pięćdziesiątych minionego
wieku powszechnie wprowadzono system
frezowy eksploatacji za pomocą maszyn
zdejmujących kolejno cienkie jego warstwy
przypowierzchniowe o grubości np. ok. 2
cm. Ma on tę zaletę, że podczas dobrej pogody szybko schnie i może być natychmiast
pakowany do celów handlowych. System
ten jednak nie wyeliminował całkowicie
stosowanych dotąd narzędzi i koparek specjalnie przystosowanych do wybierania torfu, jak to ma miejsce na przykład w Szwecji, gdzie nadal torf używany jest do celów
opałowych.
Profesor Stanisław Tołpa (1901-1996)
Stanisław Tołpa był pionierem nauki
wrocławskiej, profesorem Uniwersytetu i
Politechniki Wrocławskiej, organizatorem i
pierwszym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzięki badaniom,
które zapoczątkował jeszcze przed wojną
we Lwowie, a kontynuował na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, o torﬁe dowiedziała się cała Polska i mówiono
o nim też za granicą. Jego wybitnym poprzednikiem w tej dziedzinie wiedzy był
pierwszy rektor Uniwersytetu i Politechniki
Wrocławskiej prof. Stanisław Kulczyński,
przed wojną rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Profesor całą swoją
karierę naukową poświęcił torfowi i wykrył
w nim związki chemiczne o szczególnej aktywności biologicznej. Pod jego kierunkiem
przebadano bagna i torfowiska w Dolinie
Biebrzy, na Mazurach i na Lubelszczyźnie.
Opracował recepturę słynnego preparatu torfowego Tołpy, który miał być lekiem
przeciwnowotworowym. W latach sześćdziesiątych minionego wieku i później jeszcze przed budynkiem, w którym mieściła
się jego pracownia ustawiały się długie
kolejki po ten preparat. Badania prof. Tołpy przyczyniły się do uchwalenia ustawy o
ochronie złóż torfowych. Po profesorze we
Wrocławiu pozostały już tylko wspomnienia. Zabrakło naśladowców, a jego macierzysta uczelnia też nie jest już torfem zainteresowana. Jej dorobek w całości przejął
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i tam
opracowana została monograﬁa, która

obecnie jest najpełniejszym kompendium
krajowej wiedzy na ten temat.
Mówiąc o leczniczych właściwościach torfu trzeba wspomnieć, że od dawien dawna
jest on stosowany w polskiej balneologii.
Przede wszystkim jego specjalna odmiana
wykorzystywana jest w wielu uzdrowiskach
w formie kąpieli borowinowych, które
wspomagają leczenie niektórych chorób
kobiecych, reumatycznych, narządu ruchu
itp. Poza Polską terapię preparatami torfowymi stosuje się w Rosji (dawniej ZSRR) zarówno do leczenia chorób kobiecych, jak i
chorób skórnych czy gruźlicy. Dowiedziono
bowiem, że zwiększają one odporność na
działanie wszelkiego rodzaju trucizn.
Początek węgla kamiennego
Naukowcy badający przeszłość naszego
globu oraz procesy, które doprowadziły
do obecnego stanu rzeczy są zgodni, że
wszystkie one miały swój dzisiejszy wymiar, tempo i skutki. Były okresy nasileń
jednych wydarzeń, podczas, gdy w innych
następował regres. Podobnie jak obecnie
są lata ciepłe i suche oraz mokre z nasileniem powodzi. Są okresy mniej lub bardziej
intensywnych trzęsień ziemi i zjawisk wulkanicznych oraz wszelkich innych anomalii
przyrodniczych, które podobnie jak obecnie zawsze występowały na naszej planecie. Być może zachodzące dzisiaj procesy
po upływie milionów, a nawet setek milionów lat doprowadzą do powstania nowych
złóż węgla brunatnego i kamiennego. Obserwując złoża surowców energetycznych
zauważono ich następującą po sobie skalę
uwęglenia w zależności od wielu różnych
czynników. Jednym z nich jest czas. W tym
szeregu kolejnych przeobrażeń torf stanowi
najniższy etap powstawania węgli kopalnych. Powstaje on współcześnie i niejako
na „naszych oczach”. Nagromadzone masy
obumarłych roślin w wilgotnym środowisku i przy ograniczonym dostępie powietrza masy obumarłych roślin ulegają przeobrażeniu w torf. Duże znaczenie ma też
klimat i towarzyszące mu czynniki, takie jak
opady, ruch i jakość wody oraz temperatura powietrza i gleby, a także rzeźba terenu.
Skomplikowany proces powstawania torfów wiąże się też z zarastaniem bagiennym
zbiorników wodnych i zabagnieniem nawet
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suchych kiedyś gruntów. Roczny przyrost
masy torfowej dochodzi do 15 milimetrów,
średnia jednak wynosi tylko ok. 1 milimetra. Zasadnicze złoża torfu powstawały w
okresie ostatnich dziesięciu tysięcy lat.
Torfowy interes
Wydobycie torfu w skali całego kraju
wynosi ok. 1 miliona ton. Największe jest
ono w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim, lubelskim i warmińsko
– mazurskim. W porównaniu do posiadanej bazy zasobowej produkcja torfu i jego
wyrobów jest znikoma. Aktualnie eksploatowanych jest ok. 60 złóż. Tylko blisko
5% krajowej produkcji torfu przeznaczone
jest na eksport. Jego import jest trzykrotnie
większy. Polski rynek zarzucany jest przez
dużo tańszy torf niemiecki. Zastanawiający
jest stale wysoki poziom cen tego surowca
osiągający równowartość węgla kamiennego za tonę, przy wielokrotnie niższych
kosztach jego eksploatacji. Do największych światowych importerów tego surowca należą Stany Zjednoczone, które kupują
poza swoimi granicami tyle, ile mniej więcej
wydobywa się w Polsce, ze stałą tendencją
wzrostową. Torf jest tutaj podstawowym
nawozem przeznaczonym dla celów rolniczych. Polskie możliwości pod tym względem ogranicza przede wszystkim brak tradycji w wydobyciu i handlu wydawałoby
się tak pospolitym i mało wartościowym
surowcem, jakim jest torf. Jest jasne, że
nie może to być produkcja rabunkowa,
niszcząca środowisko itp. Niemniej jednak
zwrócenie większej uwagi na gospodarcze
walory tego surowca jest pożądane, a nawet wskazane. Kto powinien to zrobić? Jest
to sprawa otwarta, ale wszystko wskazuje
albo na ministerstwo gospodarki, albo skarbu. Można też pozostawić sprawę samą sobie, ludzie inaczej niż rząd patrzą na swoje
dochody i nie czekając na żadne zachęty,
sami się zabierają do korzystnych dla siebie
interesy. Tylko, że ich skala bez kredytów,
niezbędnego zaplecza logistycznego, materiałowego, maszynowego i organizacyjnego nie pozwala nawiązać równorzędnej
konkurencji, choćby nawet z sąsiednimi
Niemcami, a przecież pewne jest, że na torﬁe można równie dobrze zarabiać, jak na
każdym innym górnictwie.
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Józef Żmijewski

Górnicze inicjatywy Lecha Kaczyńskiego
Mało kto wie, że śp. prezydent Lech Kaczyński był żywo zainteresowany problemami górnictwa, o czym dobitnie świadczą chociażby jego wypowiedzi podczas ostatniej
wizyty na Górnym Śląsku. Najwięcej uwagi
poświęcał bezpieczeństwu pracy, postulując
podporządkowanie rządowi wszystkich instytucji nadzorczych. „To rząd powinien być
przedmiotem krytyki, ponieważ rząd odpowiada politycznie” – stwierdził prezydent. Po
raz pierwszy padły też słowa, że: „Po roku
1989 sytuacja pod tym względem zmieniła się
wyraźnie na niekorzyść, także pod wpływem
myślenia pracodawców”. Zaangażowanie
prezydenta w uporządkowanie i podniesienie rangi bezpieczeństwa pracy w górnictwie
było wielce chwalebne i z pewnością wkrótce przyniosłoby pozytywne rezultaty. Lech
Kaczyński zaznaczył też, że jest „stanowczo
przeciwny prywatyzacji górnictwa”. Ta ostatnia kwestia wzbudziła jednak kontrowersje
nie tylko wśród kadry górniczej, ale też była
kontestowana przez środowiska polityczne,
gospodarcze i społeczne zainteresowane pozytywną restrukturyzacją polskiego górnictwa. Wymaga ona szerszego naświetlenia i
zwrócenia uwagi na skutki prywatyzacji oraz
utrzymania dotychczasowego stanu właścicielskiego skarbu państwa.
Prywatyzować
Zdecydowanym zwolennikiem prywatyzacji górnictwa węgla kamiennego jest
Mirosław Taras – prezes Lubelskiego Węgla
Bogdanka. Jest on zdania, że „część kopalń
nigdy nie będzie w stanie uzyskać dobrych
wyników ﬁnansowych”. Uważa, że „należy głośno mówić o tym, że część polskiego
górnictwa jest trwale nierentowna i należy
ją zlikwidować”. Wobec tańszej zagranicznej
konkurencji postuluje on, aby dla bezpieczeństwa energetycznego kraju na rynku pozostawić tylko te kopalnie, „które są w stanie
rentownie wydobywać węgiel i konkurować
z węglem z importu”. Te ﬁrmy, które mają
dobrą sytuację ﬁnansową, należy – jego
zdaniem – prywatyzować przez giełdę, gdyż
chętnie nabędą je inwestorzy ﬁnansowi. Pozostałe kopalnie potrzebują wsparcia inwestorów o charakterze strategicznym. Jeżeli
górnictwo nie zostanie sprywatyzowane, to
nie poradzi sobie z konkurencją zewnętrzną.
W tym kontekście postuluje zmianę ustawy
o związkach zawodowych i ograniczenie ich
licznych przywilejów, które przekładają się
na hamowanie rozwoju ﬁrm. Niewątpliwie
jest to ważny głos menadżera z tej branży,

który trzeba brać pod uwagę. Do głosu tego
dodać można uwagę dotyczącą trudności
ekonomicznych kopalń węgla kamiennego
na Górnym Śląsku. Wydaje się, że dopóki w
kopalniach najwyższe stanowiska będą obsadzane według klucza politycznego, dopóty nie będą one miały szans konkurować z
zagranicznymi podmiotami. Tu wypada tylko
przypomnieć, że jedynymi, którzy najwięcej
zarabiają na węglu kamiennym, są pośrednicy – ich marża wynosi ok. 100%. Nie trzeba
dodawać, że nie pracują oni pod ziemią i nikt
z nich nie ginie w zbiorowych wypadkach
wybuchów metanu, czy podczas silnych
wstrząsów górotworu.
Rząd fachowców
Po roku 1989 utarło się stanowisko władz
najwyższego szczebla państwowego, które same o sobie mówią, że są „rządem fachowców”. W związku z tym rząd doskonale
wie, co ma zrobić, co jest słuszne i uzasadnione. Dlatego nie potrzebuje on żadnych
rad, uwag i postulatów. Owszem, poddaje
swoje propozycje pod dyskusję społeczną,
lecz na ogół traktuje to jako obligatoryjny
wymóg, który musi być spełniony ze względów formalnych. Oczywiście najbardziej rażące potknięcia koryguje, ale z zasadniczych
kierunków swojej inicjatywy na ogół nie jest
w stanie się już wycofać. Przykładem tego
rodzaju postępowania jest od dwóch lat
powszechnie kontestowany projekt nowego
prawa geologicznego i górniczego, którego
w żaden sposób nie można pogodzić z coraz bardziej rosnącym sprzeciwem społecznym. Z tworzeniem tego prawa związana
jest charakterystyczna dla władzy, „która wie
lepiej”, decyzja o rozwiązaniu wszelkich ciał
doradczych skupionych kiedyś wokół instytucji Głównego Geologa Kraju, odpowiedzialnego za kształt tej ustawy. Nie odbierając nikomu przekonania o jego fachowości,
trzeba zdawać sobie sprawę z komplikacji
materii dotyczącej rządzenia państwem. W
tym kontekście upór władzy, która nikogo
nie dopuszcza do stanowienia prawa, poza
formalnymi tylko instytucjami, jest wyrazem
arogancji i przekonania o własnej nieomylności. To przekonanie niejedną już ekipę zwiodło i doprowadziło do upadku. Nie chodzi tu
o jakąkolwiek krytykę tej czy tamtej formacji
politycznej, ale o pewien styl sprawowania
władzy liczący się też z opinią publiczną i nie
ma to nic wspólnego z wynikami sondaży.
Te ostatnie są wyrazem tylko pewnych narastających tendencji. Powszechnie wiadomo,

że prawdziwe rządy fachowców nie kierują
się przypadkowymi wynikami sondaży, lecz
zasięgają opinii właśnie fachowców, którzy
aktualnie są poza rządem.
Państwowa Rada Górnictwa
Prezydent Kaczyński ogłosił decyzję o powołaniu Narodowej Rady Rozwoju. Generalnie był to dobry pomysł, gdyż tematem
posiedzeń Rady miały być najważniejsze
kwestie dotyczące rozwoju społecznego,
kulturalnego i gospodarczego. Trzeba docenić tę inicjatywę i ją rozwinąć, mimo że
nie ma już prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Mając na względzie wagę tego działu gospodarki, jakim jest górnictwo wydaje się,
że dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie
Państwowej Rady Górnictwa, która wchodziłaby w skład Narodowej Rady Rozwoju.
Państwowa Rada Górnictwa istniała już w
czasach PRL, jako organ doradczy Rady Ministrów. Odegrała ona bardzo pozytywną
rolę w zagospodarowaniu takich surowców,
jak węgiel kamienny, brunatny, złoża siarki i
rud miedzi. Inwestycje te okazały się trafne
i po dzień dzisiejszy funkcjonują, jako ﬁlary
naszej gospodarki. Przypomnieć wypada, że
na czele tej Rady stał wówczas jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów branży
górniczej, jakim był prof. Bolesław Krupiński,
człowiek o autorytecie międzynarodowym,
posiadający niezwykłe wyczucie, jeśli chodzi o opłacalność inwestycji w górnictwie.
Wspomniana Państwowa Rada Górnictwa
miałaby opiniować propozycje reform tej
branży, które winny być wcześniej dobrze
przemyślane oraz mieć techniczne i ekonomiczne uzasadnienie. Rada powinna też
mieć większy wpływ na opiniowanie decyzji
rządowych. Pilnie potrzebna jest np. opinia
podobnego gremium na temat proponowanego podporządkowania górnictwa węglowego resortowi skarbu państwa. Zmienić
należy też usytuowanie Wyższego Urzędu
Górniczego w rządowej strukturze administracyjnej. Kluczowych tematów dla polskiej gospodarki, ekonomii i bezpieczeństwa
energetycznego państwa na pewno dla tego
rodzaju gremium nie zabraknie.
Szkoda, że prezydent Lech Kaczyński nie
zdążył zrealizować tego pomysłu, który
trzeba ocenić, jako działanie pod każdym
względem pozytywne. Być może – po raz
pierwszy od dwudziestu lat – była szansa
na to, że najwyższy rangą urzędnik państwowy zapisze się, jako zasłużony dla
polskiego górnictwa.
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Stanisław Kostkiewicz

Milczący, niepokonani
1 marca, dzięki inicjatywie śp. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, będziemy obchodzić
nowe święto państwowe – Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Żołnierzami
wyklętymi” nazywa się tych, których historia skazała na zapomnienie, wyrzuciła na
swój śmietnik. Oczywiście, historia układana według marksistowskiej, komunistycznej
matrycy: ci, którzy nas popierają, są naszymi przyjaciółmi, ci, którzy nie zgadzają się z
nami, są naszymi wrogami. A jedyna droga
dla wroga to śmierć, więzienie, tortura i bezimienna często mogiła. Pogarda dla człowieka, hańba dla żołnierza, który walczył o inną,
niekomunistyczną Polskę, wolną i niepodległą. Taki los zgotowali tysiącom polskich żołnierzy komuniści, którzy przyszli do Polski z
Armią Czerwoną lub wcześniej zainstalowali
się w kraju i witali kwiatami „wyzwolicieli”, wydając zarazem – po zdobyciu władzy
– wyroki śmierci na swoich braci.
Władysław Broniewski, lewicujący poeta,
w dwudziestoleciu międzywojennym odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari
za walkę w Legionach Polskich Piłsudskiego,
więziony we Lwowie przez Sowietów, wyszedł z terytorium ZSRR z Armią Andersa. W
mało znanym wierszu „Wszystko nam jedno” pisze:
Nas biją – a my przeżyjemy,
ich siła – a my niepodlegli.
Idziemy, idziemy, idziemy,
żyjący, walczący, polegli! […]
Rozpacz nas nie przestrasza,
będziemy się bili do śmierci
będziemy się bili po śmierci…
(1943)
Znamienne to słowa i prorocze, bo oddające sprawiedliwość „żołnierzom wyklętym”, mówiące o nich to, co im się należało,
że: „rozpacz ich nie przestrasza” i będą się
bili DO śmierci i PO śmierci. Pamięć o nich,
utrwalona w przekazach, legendach, pieśniach i opowieściach ludności z terenów, na
których działali, przetrwała lata PRL-u, kiedy
skazano ich na infamię i zapomnienie. Kiedy
nie wolno było o nich mówić, a jeżeli – to
źle, wyłącznie pejoratywnie, a ich formacje
wojskowe określano jako bandy, zdegenerowane podziemie, wrogów Polski, sprzedawczyków, „zaplute karły reakcji” (tak oﬁcjalne plakaty określały AK). Sądy wojskowe
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i cywilne złapanych partyzantów z formacji
antykomunistycznych skazywały często w
doraźnych procesach na karę śmierci i natychmiastowe jej wykonanie. Za antypolską
formację uznano Narodowe Siły Zbrojne
(NSZ) – w czasie wojny tajną organizację
wojskową obozu narodowego, a jej żołnierzy za bandytów, wrogów ludu i szpiegów.
Podczas wojny, jak i po jej zakończeniu NSZ
walczyły z Niemcami i partyzantką prokomunistyczną, przyjmując teorię dwóch wrogów.
Aż do 1948 roku NSZ prowadziły działania
przeciw władzy komunistycznej. Na Podhalu
znana jest działalność Józefa Kurasia, pseudonim Ogień i jego oddziałów, z którymi
w niezwykle krwawy sposób rozprawiło się
Ludowe Wojsko Polskie, a jego nazwisko i
pseudonim uznano za hańbiące dla narodu polskiego i skazano na zupełną infamię.
Przypomnijmy majora Zygmunta Szendzielarza, Łupaszkę i jego brygadę wileńską. Oddziały Łupaszki, które wycofały się z terenów
sowieckiej Litwy w granice Polski, należały
do regularnych sił AK, po wojnie do 1947
roku kontynuowały walkę z komunistami.
Do sprawy „bandy Łupaszki” wrócił Władysław Gomułka w 1968 roku (a więc siedemnaście lat po wykonaniu wyroku śmierci na
Łupaszce), który przy okazji rozprawy z inteligencją polską walczącą przeciw antydemokratycznym poczynaniom władz wobec młodzieży studenckiej, zaatakował znakomitego
pisarza Pawła Jasienicę, zarzucając mu, że w
młodości przynależał do tej „bandy”. Ogień,
Łupaszka i przywódcy wielu działających na
terenie Polski antykomunistycznych ugrupowań wojskowych to „żołnierze wyklęci”,
o których do 1989 roku mówiło się i pisało
(w podręcznikach historii), jako o bandytach.
Starano się w ten sposób ukryć dokonywane
na nich masakry i morderstwa, zatrzeć ślady własnych zbrodni. Posłużono się metodą
przejętą od sowieckich komunistów, czyli
kłamstwem i skrytobójstwem, jakiego dokonano na bezbronnych jeńcach wojennych,
oﬁcerach Wojska Polskiego w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
W powieści „Dzieje jednego pocisku”
Andrzeja Struga jest scena, powtórzona
bardzo realistycznie w ﬁlmie Agnieszki Holland „Gorączka”, będącego ekranizacją tej
książki, kiedy rozstrzeliwuje się „bojowców”
polskich, a ich ciała wrzuca do wykopanego

dołu. Zdyscyplinowany oddział egzekucyjny żołnierzy rosyjskich zrównuje zakopany
grób, udeptując ziemię tak, aby nie pozostał
ślad po dokonanym tu wyroku śmierci. Taką
samą metodę stosowali komuniści wobec
zabitych „żołnierzy wyklętych”, choćby generała Augusta Emila Fieldorfa (Nila) czy rotmistrza Witolda Pileckiego. Dla nas dzisiaj są
bohaterami narodowymi, którym przywraca
się dobre imię i przede wszystkim pamięć,
pisze o nich książki, dramaty, kręci ﬁlmy (na
przykład „Generał Nil” Ryszarda Bugajskiego,
w którym przekonująco rolę Fieldorfa zagrał
Olgierd Łukaszewicz). Generał Fieldorf ma
tylko symboliczny grób, który nie kryje jego
prochów, bo po wykonaniu wyroku śmierci
pochowano go gdzieś na terenie więzienia i
udeptano nad nim ziemię. Podobnie ma się
rzecz z rotmistrzem Witoldem Pileckim, jednym z najodważniejszych ludzi świata (do 21
najodważniejszych zaliczył go jeden z angielskich historyków). Sądowe mordy polityczne
dokonywane w stalinowskiej Polsce nie we
wszystkich jeszcze wypadkach doczekały
się rehabilitacji, a ich mocodawcy w ogóle
nie zostali rozliczeni z wydanych wyroków.
Generał Nil-Fieldorf, komendant Kedywu Komendy Głównej AK i zastępca komendanta
AK, w 1945 roku został wywieziony przez
NKWD do ZSRR, skąd wrócił w 1947 roku i
– już w Polsce – wkrótce został aresztowany.
Skazany na karę śmierci przez sąd komunistyczny, został rozstrzelany w 1953 roku, a w
1989 roku zrehabilitowany. Rotmistrz Pilecki
natomiast, o pseudonimie Druh, był żołnierzem Kedywu AK. We wrześniu 1940 roku
dobrowolnie dał się złapać w łapance ulicznej, aby dostać się do niedawno powstałego
obozu w Auschwitz, w celu zorganizowania
tam siatki konspiracyjnej i zebrania informacji o panujących warunkach. Jako jednemu
z bardzo nielicznych udała mu się ucieczka
z obozu zagłady i dzięki temu tzw. Raporty
Pileckiego, czyli pierwsze informacje na temat Holocaustu, jakie ukazały się na świecie, mógł dostarczyć rządowi londyńskiemu
i koalicjantom. Wrócił do kraju, walczył w
powstaniu warszawskim, a potem w podziemiu antykomunistycznym. Aresztowany,
w 1948 roku został skazany na karę śmierci,
którą wkrótce wykonano.
To tylko kilka przykładów „żołnierzy wyklętych”, wycinek z ich patriotycznej działalno-

ści i męczeńskiej śmierci. Pamięć o nich ciągle jest słabo eksponowana, młodzieży nie
są znane ich nazwiska (nie uczy się o nich
na lekcjach historii), nie zawsze chętnie ulice
i place nazywane są ich imionami, jak chociażby we Wrocławiu, gdzie całkiem niedawno część radnych sprzeciwiła się nazwaniu
odcinka Promenady Staromiejskiej imieniem
rotmistrza Witolda Pileckiego. A przecież tak
mocno skrzywdzeni przez historię, wymagają pochylenia się nad ich tragicznym losem
i utrwalenia w pamięci narodowej. Zasłużyli
na to całym swoim życiem i przywrócenie im
dobrego imienia i pamięć o nich jest naszym
patriotycznym obowiązkiem.

generał
August Fieldorf

Wszystko nam jedno
Wszystko nam jedno, żołnierzom,
gdy kulka przyleci od wroga,
ile nam ziemi odmierzą
gdzieś na rozstajnych drogach.

major
Zygmunt Szendzielarz

Wszystko nam jedno, żołnierzom,
rachunek nie musi być ścisły,
ile nam ziemi odmierzą
na wschód i na zachód od Wisły.
My sami – bo żołnierz uparty –
z bagnetem – a choćby i z nożem!
– dojdziemy do Wisły i Warty,
staniemy na Śląsku, nad morzem!
Rozmowa będzie króciutka
O Wilnie, Krzemieńcu i Lwowie.
Nie damy też Nowogródka.
Dlaczego? – niech Adam odpowie.
Nas biją – a my przeżyjemy,
ich siła – a my niepodlegli.
Idziemy, idziemy, idziemy,
żyjący, walczący, polegli!
Nie chcemy na Ural, Kołymę,
dosyć jeździliśmy w gości,
chcemy polską zaprosić zimę,
żeby polskie tuliła kości.

rotmistrz
Witold Pilecki

Kto nam wróg, temu ręka nasza
bagnetem serce przewierci.
Rozpacz nas nie przestrasza,
będziemy się bili do śmierci,
będziemy się bili po śmierci…
Władysław Broniewski „Wiersze”,
Paryż 1962, ss. 32–33.
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Synagoga w Bełzie

Krzysztof Bauer

Berdyczów, Bełz i Brody
Berdyczów, miasto położone na południe od Żytomierza, znane jest przede
wszystkim z przysłowiowego powiedzenia „pisz na Berdyczów”. Znaczyło to, bo
dziś już prawie nikt tego powiedzenia nie
używa, żeby pisać „gdzieś w nieokreślone
miejsce”, tam, gdzie poczta nie dociera,
a jeśli już, to z trudem. Oczywiście tak się
mówiło, aby dać do zrozumienia, że właściwie nie zależy nam na podtrzymywaniu
znajomości, lub nie warto się starać, aby
ją kontynuować. Trochę w tym było lekceważenia, a nawet arogancji wobec osoby,
do której się w ten sposób zwracano. Dziś
trudno ustalić pochodzenie tego porzekadła tym bardziej, że wychodzi ono z użycia,
Berdyczów bowiem jeszcze w XIX wieku
był znanym miastem, szczególnie kupcom,
gdyż odbywały się tu dziesięć razy w roku
słynne na Ukrainie, jak i na całych Kresach,
jarmarki. Był to przywilej królewski, który
nadany został miastu w 1765 roku. Każdy
szanujący się kupiec zjawiał się w Berdyczowie przynajmniej raz na trzy miesiące, a
wysłana tam przesyłka typu poste restante
na pewno traﬁała do adresata.
Berdyczów został założony w XV wieku
z nadania księcia Świdrygiełły, ale przez
XVI i XVII wiek należał do Tyszkiewiczów.
W wieku XVIII zasłynął cudami tamtejszy
wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej, który
karmelitom bosym oﬁarował wojewoda
kijowski Janusz Tyszkiewicz w podzięce za
wybawienie go z niewoli tureckiej. Wojewoda w 1630 roku przekazał też karmelitom
swój zamek na klasztor i kazał wznieść w
jego obrębie trójnawową bazylikę pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (w 1642 roku). Miasto i
klasztor zostały zniszczone przez Kozaków
w czasie powstania Chmielnickiego i woj-
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ny północnej. Karmelici wrócili do miasta
w 1717 roku, które tymczasem przeszło w
ręce Radziwiłłów. Zadbali oni o rozwój handlu i rozbudowali umocnienia warowne. W
latach 1739–54 zespół karmelicki rozbudowano i ufortyﬁkowano (według planów
Jana de Witte), a także wzniesiono drugi
tzw. górny kościół – twierdzę Matki Boskiej.
Umieszczono w nim koronowany w 1756
roku obraz Madonny Śnieżnej, co uczyniło z
Berdyczowa największe sanktuarium maryjne na Ukrainie. W czasie konfederacji barskiej w murach klasztoru przebywał jej duchowy przywódca, o. Marek Jandołowicz, a
w czasie walk w 1768 roku obroną Berdyczowa kierował sam Kazimierz Pułaski. Po II
rozbiorze Polski miasto znalazło się w granicach Rosji, ale aż do 1840 roku klasztor berdyczowski odgrywał dużą rolę, jako ośrodek
kultury, szkolnictwa i drukarstwa polskiego.
W 1864 roku, po kasacie zakonu karmelitów, zabudowania przejęły władze carskie,
ale zakonnicy utrzymali się na miejscu aż
do 1926 roku. Cudowny obraz Madonny
przetrwał nawet zawieruchę bolszewicką,
ale w czasie II wojny światowej zaginął, a
klasztor i kościół zostały zniszczone. Dopiero w 1991 roku częściowo odbudowany
kościół zwrócono karmelitom. Kopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej, poświęconą przez
Jana Pawła II w 1997 roku, umieszczono w
odrestaurowanym kościele i przyciąga on
rzesze pielgrzymów. W Berdyczowie stoi też
ufundowany w 1759 roku przez Barbarę z
Zawiszów Radziwiłłową kościół św. Barbary,
gdzie 14 marca 1850 roku wzięli ślub Ewelina Hańska i Honoriusz Balzac. Fakt ten upamiętnia umieszczona na fasadzie kościoła
tablica pamiątkowa. Dziś kościół, który architektonicznie reprezentuje piękny barok,
służy wyznawcom katolicyzmu.

Od wieku XVIII Berdyczów był wielkim
skupiskiem Żydów, funkcjonującym, jako
synonim typowego sztetla (miasta) żydowskiego. Pod koniec tego stulecia był jednym
z centrów chasydyzmu, dlatego nazywany
był „Jerozolimą Wołynia”. W połowie XIX
wieku Żydzi stanowili 40% mieszkańców
miasta, a już w latach 20. XX wieku – aż
78%. W czasie II wojny światowej wszyscy
Żydzi zostali wymordowani przez hitlerowców i Ukraińców. Dziś w Berdyczowie funkcjonuje synagoga z połowy XIX wieku, a w
1999 roku odbudowany został grób berdyczowskiego rabina i mistyka Lewi Icchaka,
zmarłego w 1809 roku ucznia Dow Bera,
który stanowi cel pielgrzymek chasydów
z całego świata. Pozostał też duży kirkut
(cmentarz żydowski) z licznymi macewami
(nagrobkami). Tutaj też, w Berdyczowie,
w 1857 roku urodził się znakomity pisarz
angielski o światowej sławie, Józef Conrad
(pierwotnie Teodor Józef Konrad Korzeniowski), Polak z pochodzenia.
Niektórzy z nas, szczególnie starsi, dobrze pamiętają starą, przedwojenną piosenkę „Miasteczko Bełz” („Sztetełe Bełz”),
niezwykle popularną, śpiewaną po polsku,
jak i w języku jidysz. Przypomniała ją i przepięknie zaśpiewała (jak i inne przedwojenne
piosenki żydowskie) Sława Przybylska, później nowe słowa napisała do niej Agnieszka
Osiecka, a znakomicie wykonała tę wersję
Magda Umer.
Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz,
Maleńka mieścina, gdzie moja rodzina
I dom mój był […]
Bo Bełz leży tuż za granicą Polski z Ukrainą, nad rzeką Sołokiją i przed korektą granicy w 1951 roku znajdował się wciąż jeszcze

Pałac Potockich w Brodach, fot. Petro Vlasenko, http://wapedia.mobi/pl/Plik:Brody_castle.jpg

na terytorium Polski. Dziś jest to małe, niewiele znaczące miasteczko ukraińskie, które
swoją świetność ma już dawno za sobą. Historycznie należy do Grodów Czerwieńskich
i przez pewien czas stanowił przedmiot
sporu między Polską a Rusią Kijowską, gdyż
stanowił duży ośrodek handlowy Rusi Halicko-Włodzimierskiej. W 1366 roku został
włączony do Korony Polskiej, gdzie uzyskał
prawa miejskie, a w latach 1435–1793, czyli
przez prawie czterysta lat był stolicą województwa bełskiego i miejscem obrad sejmików szlacheckich. Ludność początkowo była
mieszana, polsko-ukraińska, jednak potem,
aby rozwinąć handel, sprowadzono Żydów
i Bełz stał się, podobnie jak Berdyczów,
ośrodkiem ruchu chasydów i typowym sztetlem o przewadze ludności żydowskiej. To
tutaj mieszkała słynna dynastia cadyków,
która nieformalnie przewodziła Żydom galicyjskim, a do dzisiaj działa w Jerozolimie
grupa chasydów wywodzących się z Bełza.
Pozostały po nich cenne macewy na zachowanym cmentarzu żydowskim. Społeczność
żydowska Bełza została wymordowana
przez hitlerowców w czasie II wojny światowej i nie pozostał po niej ślad, jak w wielu
miastach Wołynia i Galicji.
O świetnej przeszłości miasta świadczą
znajdujące się w nim zabytkowe budowle.
Często jednak są one po czasach wojennych
w stanie ruiny, jak na przykład XVII-wieczny
klasztor i kościół dominikanów, ufundowany
już w 1394 roku przez księcia mazowieckiego Siemowita IV. Neoromański kościół św.
Walentego z początku XX wieku zbudowano
na miejscu zniszczonego zamku bełskiego.
To w tym zamku przechowywany był obraz
Czarnej Madonny, od 1382 roku otaczany
kultem w sanktuarium w Częstochowie. Do
innych zabytków Bełza należy kościół sióstr

dominikanek z połowy XVIII wieku, w którym
obecnie mieści się cerkiew grekokatolicka, a
także cerkiew cmentarna pod wezwaniem
Zesłania Ducha Świętego oraz sześcioboczna ceglana Baszta Tatarska z 1606 roku, dziś
mocno zrujnowana.
Trzeci gród kresowy na Ukrainie to słynne
Brody, dziś niewielkie, niespełna 20-tysięczne miasteczko. Leżały Brody na skrzyżowaniu szlaków handlowych ze Lwowa, Kijowa
i Wilna, dlatego już w 1584 roku za sprawą
wojewody ruskiego Stanisława Żółkiewskiego otrzymały prawa miejskie. Następnym
właścicielem miasta był hetman Stanisław
Koniecpolski, który w latach 1630–35 zbudował (pośród bagien) twierdzę w systemie
holenderskim. Warownia ta, dziś w stanie
ruiny, przez lata uchodziła za niemożliwą
do zdobycia. W 1648 roku oparła się nawet wojskom Chmielnickiego, jednak już
w latach 1707–11 i w roku 1734 znalazła
się pod okupacją rosyjską. Między XVII a
XIX wiekiem Brody były dużym ośrodkiem
handlu i rzemiosła. Wytwarzano tu tkaniny jedwabne, namioty i rozmaite ozdobne
przedmioty. Szczególny sukces odniosła
założona około 1763 roku przez Ormianina Dominika Misierowicza persjarnia, która
specjalizowała się w produkcji pasów kontuszowych typu stambulskiego. W okresie
zaborów Brody, korzystnie usytuowane w
pobliżu granicy rosyjsko-austriackiej, miały status wolnego miasta handlowego i
przywilej bezcłowej wymiany z Polską, a od
1795 roku także z Rosją i Niemcami. W XIX
wieku stały się też (jak Bełz i Berdyczów)
jednym z największych skupisk Żydów galicyjskich i ich niepisaną stolicą (stanowili
około 75% mieszkańców Brodów). Było tu
aż osiem bożnic, z których zachowała się
tylko jedna – Wielka Synagoga z pierwszej

połowy XVIII wieku, a na przedmieściach
– wielki kirkut.
W 1880 roku specjalny przywilej handlowy
został cofnięty, co zahamowało rozwój miasta. Kolejnym ciosem była I wojna światowa.
W 1920 roku bolszewicy zniszczyli piękny,
rokokowy pałac Potockich z XVIII wieku.
Całkowitą zagładę brodzkich Żydów przyniosła II wojna, a w latach 1943–44 oﬁarą
ukraińskich nacjonalistów stało się wielu
miejscowych Polaków. W Brodach do naszych czasów przetrwały ruiny twierdzy Koniecpolskich i pałacu Potockich oraz kościół z
1596 roku (dziś należący do grekokatolików)
oraz piękne cerkwie św. Jerzego z XVII wieku
i Matki Bożej z 1758 roku.
W Brodach urodził się Józef Korzeniowski
(1797-1863), pisarz i dramaturg, autor m.in.
powieści obyczajowych „Spekulant” i „Kollokacja” oraz sztuki „Karpaccy górale”, z której pochodzi znana pieśń górali huculskich
„Czerwony pas”.
Czerwony pas, za pasem broń
I topór, co błyszczy z dala.
Wesoła myśl, swobodna dłoń
To strój, to życie górala.
(ref.:) Tam szum Prutu, Czeremosza
Hucułom przygrywa,
A ochocza kołomyjka
Do tańca porywa.
Dla Hucuła nie ma życia,
Jak na połoninie,
Gdy go losy w doły rzucą
Wnet z tęsknoty ginie.
Cóż nam pozostało z pamięci historycznej o tych polsko-żydowskich miastach kresowych: melancholijna piosenka żydowska
„Miasteczko Bełz” i kołomyjka huculska
„Czerwony pas”. A to tak niewiele.
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Bruno Dobiecki

Wolność, równość, braterstwo... czy rzeczywiście?
Opisano już, oczywiście w wielkim skrócie, ﬁnansowe imperium Rothschildów i
powiązane z nimi inne rodziny zarówno
bankierskie, jak i światowych potentatów
przemysłowych, które odgrywają kluczową
rolę do chwili obecnej. Wielu historyków
wykazuje ich rolę w kreowaniu wojen światowych, Wielkiej Rewolucji Bolszewickiej w
Rosji, jak i w ﬁnansowaniu działalności komunistów, Benito Mussoliniego czy Adolfa
Hitlera. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie
doszłoby do I wojny światowej, a zamach w
Sarajewie spowodowałby skutki o zasięgu
zaledwie lokalnym, gdyby nie działalność
wielkiej światowej ﬁnansjery i masonów.
Podobnie jak dzisiaj, Bałkany były rejonem
niespokojnym. Uwikłane w wojny, rewolucje i konﬂikty etniczne ﬁnansowane przez
czołowe domy bankierskie, były detonatorem wyścigu zbrojeń, który trwał tam od
dłuższego czasu. Istnieją dokumenty poświadczające, że sam zamach na arcyksięcia Ferdynanda był przygotowany i wykonany na rozkaz szefa serbskiego wywiadu
wojskowego, który był działaczem „Czarnej Ręki”, tajnej organizacji powiązanej z
masonerią. Zamachowiec, bośniacki Serb
G. Princip, także był masonem. Jak wiadomo, nowojorska ﬁnansjera, która – mimo
formalnej deklaracji zachowania neutralności pod względem militarnym – znacząco wspierała walczące strony, również była
związana z masonerią. A to przecież ona
stała za ogromnymi pożyczkami z Federalnego Banku Rezerw, bez których I wojna
światowa skończyłaby się znacznie wcześniej. Od października 1914 roku rząd USA
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za pośrednictwem ﬁrmy Morgana ﬁnansował aliantów, a za pośrednictwem banku
Kuhn, Loeb & Co. udzielił Francji pożyczki.
Tak więc, zanim jeszcze Amerykanie przystąpili do wojny w 1916 r., pożyczyli aliantom 2500 milionów dolarów, zaś Niemcom
„jedynie” 45 milionów. Później nadal przesyłali miliardy dolarów, dzięki czemu przechwycili rynki handlowe Niemiec i Anglii w
Azji oraz w Ameryce Południowej, przenosząc ośrodek władzy ekonomicznej z Londynu do Nowego Jorku. Nie trzeba chyba
już nawet dodawać, że największe zyski
przypadły bankom Morgana i Kuhn-Loeba.
Na marginesie dodam, że bardzo często
tajne ﬁnansowanie różnych światowych
konﬂiktów i wojen przez bankierów międzynarodowych odbywało się (i odbywa
się nadal) poprzez różnego rodzaju fundacje, które są zwolnione od podatków. Najważniejsza z nich to Fundacja Carnegiego
dla Pokoju Międzynarodowego (Carnegie
Endowment for International Peace). Założono ją w 1908 roku podczas prac nad
utworzeniem FED. Znamienne jest to, że
jej pierwszy prezes Daniel Gilman był absolwentem uniwersytetu w Yale, gdzie w
1852 roku wstąpił do elitarnego bractwa
masońskiego Skull and Bones (Czaszka i
Piszczele), spadkobiercy Iluminatów Weishaupta. Fundacja ta, wbrew nazwie,
właśnie w wojnie upatrywała skuteczny
sposób na wprowadzenie szybkich zmian
społecznych. Z pomocą Fundacji Rockefellera miała przejąć kontrolę nad systemem
edukacji USA i zmienić nauczanie historii.
Na marginesie dodam, że większość osób

zajmujących kierownicze stanowiska w
korporacjach ﬁnansowych miała bardzo
ścisłe związki z bractwem Skull and Bones,
które również obecnie skupia w swoich
szeregach elitę polityczną, bankową i ﬁnansową USA, na przykład trzy pokolenia
Bushów ( Prescota Sheldona i George`a
Seniora, byłego prezydenta).
Wracając jednak do I wojny światowej
można stwierdzić, że jej wybuch i szeroki zasięg były stymulowane przez garstkę
ludzi zamierzających osiągnąć określone
korzyści. Przyniosła wymierne skutki ekonomiczne i społeczne. Kosztowała ona
życie 9 mln Rosjan, 6 mln Francuzów, 3
mln Brytyjczyków i 323 tys. Amerykanów.
Doprowadziła ona do likwidacji parytetu
pieniądza w złocie, a wysoka podaż papierowego kreowanego pieniądza doprowadziła do spadku siły nabywczej dolara
prawie o 50%. Jak zwykle ucierpieli na tym
zwykli ludzie, którzy musieli ponieść skutki dewaluacji i zobowiązań zagranicznych,
natomiast fortuny zbili ci, którzy pobierali
odsetki. Przystąpienie USA do wojny i wycofanie się z niej Rosji przyczyniło się do
zwycięstwa aliantów. W konferencji wersalskiej brali udział bracia Warburgowie:
Paul, jako prezes FED i przedstawiciel amerykańskich kół bankowych oraz Max, jako
reprezentant zarówno niemieckiego banku
centralnego, jak i własnego M.M. Warburg
Co. Istnieją opinie, jakoby współpracował
w czasie wojny z niemieckim wywiadem.
Jak się wkrótce okaże traktat ten nie rozwiązał żadnych problemów, natomiast
spowodował niezadowolenie Niemców

i utorował Hitlerowi drogę do władzy.
Wkrótce Europa przystąpiła do odbudowy
i znów zaciągano kredyty, dzięki czemu bogacili się tylko nieliczni.
Jak już wcześniej wspomniano Rockefellerowie z National City Bank i Chase Bank,
J.P. Morgan z Morgan &Co., Jacob Schiff z
Kuhn & Loeb Co. oraz bracia Warburgowie
byli powiązani ze sobą poprzez małżeństwa
zawierane w obrębie swoich zamkniętych
kręgów, podobnie jak zawsze czynili to Rothschildowie. Dzięki temu mogli prowadzić
swoją politykę i sterować kluczowymi wydarzeniami, a wręcz inspirować je, jak chociażby Wielką Rewolucję Październikową w
1917 r. Stoją oni również za potęgą gospodarczą i militarną Niemiec hitlerowskich i
Związku Radzieckiego. Dokumenty rządowe USA niezbicie dowodzą, że bankierzy z
Wall Street w ogromnym stopniu pomagali
w odbudowie niemieckiego przemysłu po
I wojnie światowej. Najbardziej zadziwiająca jest jednak ich rola w ﬁnansowanie
rozprzestrzeniania się komunizmu.
Istnieją niezbite dowody, że działały
dwa zachodnie ośrodki popierające i rozprzestrzeniające idee komunistyczne – w
Szwajcarii i Wall Street w USA. Funkcjonującą w świadomości potocznej historię
o wznieceniu Rewolucji Październikowej
przez prosty lud ciemiężony przez cara
należy włożyć między bajki. Zanim do niej
doszło, miała miejsce wojna rosyjsko-japońska w 1905 roku, w której Japonię ﬁnansowała spółka Kuhn, Loeb & Co. kierowana przez Jakuba H. Schiffa. Członkowie
ﬁnansowanej także przez niego organiza-

cji Przyjaciół Wolności Rosjan rozsiewali
wśród rosyjskich żołnierzy wziętych do
niewoli rewolucyjną propagandę. W 1913
roku założył w Stanach Zjednoczonych
Anti-Defamation League (ADL), organizację, która zaczęła kontrolować radiostacje, agencje reklamowe, media i wszelkie
instytucje walczące „o ludzkie prawa”. W
ten sposób zapewnił sobie monopol na
urabianie opinii publicznej i odpowiednie
nią sterowanie.
W 1916 roku w Nowym Jorku założono
spółkę Russian-American Publication Society (ﬁnansowaną głównie przez Maxa Warburga), która zajmowała się wydawaniem
i drukowaniem antycarskich broszur i wywrotowych pamﬂetów w języku rosyjskim.
Swoistą ciekawostką było to, że w 1918
r. wydano gloryﬁkującą Lenina Prawdę o
Rosji i bolszewikach sygnowaną przez Williama Boyce Thompsona, dyrektora nowojorskiego Banku Rezerwy Federalnej, który
wchodził w skład tzw. systemu FED. W
1917 roku ten sam W.B. Thomson przybył
do Petersburga , jako członek misji amerykańskiego Czerwonego Krzyża i osobiście
przekazał bolszewikom milion dolarów
na rozwój ich propagandy w Niemczech
i Austrii. Pieniądze te zostały przelane
przez J.P. Morgana na osobiste konto
W.B. Thomsona w petersburskim oddziale National City Bank. Dziwnym zbiegiem
okoliczności był to jedyny zagraniczny i
rosyjski bank, który ominęła nacjonalizacja. Nie sposób omówić tu wszystkiego.
Zainteresowani bez problemu mogą dotrzeć do opracowań na ten temat. Faktem

niezbitym jest pożyczanie przez FED dolarów komunistom sowieckim tuż po rewolucji. Fundacja Carnegiego związana była
z ﬁnansowaniem działalności niemieckich
socjalistów oraz rewolucjonisty Trockiego-Bronsteina w czasie jego pobytu W USA
w 1917 roku. W Stanach Zjednoczonych
działały stowarzyszenia Przyjaciele Rosji
Sowieckiej oraz Amerykańska Rada do
Spraw Sowieckich, a banki amerykańskie
współpracowały z bankami rosyjskimi
w zakresie przekazywania funduszy od
bankierów niemieckich dla siatek bolszewickich. Można powiedzieć, że pieniądze wlewały się do Rosji bardzo szerokim
strumieniem za pośrednictwem American
International Corporation powołanej do
życia już w 1915 roku. Lew Trocki i 300 innych rewolucjonistów wypłynęli z Ameryki z funduszami, których dostarczyła Wall
Street. W tym samym czasie z emigracji
w Szwajcarii wracał również Lenin. Jemu
z kolei i jego 150 towarzyszom podróż
do Rosji umożliwili Niemcy. Załadowani
wraz z co najmniej 5 milionami dolarów
do zaplombowanego pociągu przejechali
bez przeszkód przez terytorium państwa,
z którym Rosja była w stanie wojny! Rzecz
doprawdy kuriozalna i precedensowa. Jak
się okazało, stało za tym dowództwo Wehrmachtu i Paul Warburg. Car abdykował
na skutek zamieszek, które – zdaniem wielu – przygotowane zostały przez agentów
brytyjskich. Tak więc widać dokładnie, kto
był zamieszany w dwa wydarzenia u progu XX wieku, których skutki odczuwamy
do dzisiaj.
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Barwy miłości
Gdy tylko William się cofnął, szybko spojrzała w bok, żeby dokładnie przyjrzeć się
proﬁlowi mężczyzny podobnego do Olivera
Barringtona, ale właśnie w tym momencie
on odwrócił głowę i ich spojrzenia się skrzyżowały. Bez wątpienia był to Oliver. Widać
było przez sekundę, jak bardzo jest zaskoczony, ale zaraz zareagował spontanicznie.
Opuścił szybę i zawołał ją po imieniu. W
pierwszym momencie udawała, że go nie
słyszy i nawet celowo odwróciła się w drugą
stronę, że niby ogląda coś bardzo interesującego. To jednak go nie zniechęciło i zawołał ją ponownie, a kiedy nie zareagowała,
użył klaksonu. Wzbudziło to zainteresowanie wszystkich dookoła, więc Charlotte nie
mogła dłużej udawać, że go nie poznaje czy
nie dostrzega i pomachała mu dłonią w nadziei, że da sobie spokój. Jednak nic takiego
nie nastąpiło, a nawet wręcz przeciwnie:
Oliver coś do niej mówił i jednocześnie na
migi dawał jej do zrozumienia, żeby opuściła szybę. Zrobiła to i wówczas dotarło
do niej, żeby odsłuchała sekretarkę, że to
jest bardzo ważne. Zaczęli wzbudzać zainteresowanie kilku osób, podobnie jak oni
uwięzionych w korku, i żeby już tego stanu
rzeczy nie przedłużać, kiwnęła głową, dając
mu do zrozumienia, że na pewno to zrobi.
Z ulgą odebrała informację w radiu, że korek powoli się zmniejsza i w krótkim czasie
wreszcie będzie mogła ruszyć. Chciała, żeby
to nastąpiło jak najszybciej, gdyż pozornie
spokojna rozmowa „o niczym” z Oliverem
Barringtonem kosztowała ją bardzo dużo
nerwów i wbrew pozorom była wyczerpująca. Poza tym każdy kontakt z nim uzmysławiał jej, że nie jest jej całkiem obojętny, a
to z kolei zawsze wprawiało ją w irytację, a
czasem nawet powodowało przygnębienie.
I nic na to nie mogła poradzić. Teraz też czuła, jak narasta w niej niezadowolenie, które
potęgowała jeszcze świadomość obecności
Williama Robertsa, który także dziwnym
zbiegiem okoliczności znajdował się właśnie
tuż za jej plecami. Tego było już naprawdę
zbyt wiele. Na szczęście korek się rozładował i z ulgą nacisnęła na gaz, a po pół godzinie była wreszcie w klinice. Spokojnym
krokiem weszła na oddział i od razu wpadła
na doktora Burnesa.
– Nie wyglądasz dobrze, niestety – powitał
ją – czy dzisiaj miałaś te objawy ?
– Nie, dzisiaj nie. Na szczęście. Jeszcze czuję
zmęczenie po wczorajszych napadach.
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– No właśnie, czy to nie była po prostu zwyczajna migrena? Kiedyś przecież nawet leczyłaś się z jej powodu. Może to nawrót?
– Hm, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się
jednak, że to nie były objawy migrenowe. To
był inny ból, trudny do zdeﬁniowania. I nie
zapominaj, że były jeszcze do tego wszystkiego zaburzenia widzenia, a tego przy
migrenach nigdy dotychczas nie miałam.
To mnie najbardziej zastanawia w całej tej
historii, a jednocześnie nasuwa bardzo niepokojące przypuszczenia...
– Zaraz, zaraz – przerwał jej – zanim cokolwiek ci się nasunie, zrób podstawowe badania neurologiczne i tomograﬁczne. Przede
wszystkim sprawdź morfologię krwi, poziom
wapnia, magnezu, elektrolity, zmierz ciśnienie. Nie ma co spekulować, trzeba oprzeć się
na konkretach. Najlepiej zacząć od zaraz.
– Dzisiaj? Nie jestem psychicznie przygotowana i... zjadłam śniadanie. Mogę co najwyżej dać sobie zmierzyć ciśnienie krwi. I to
wszystko. Poza tym wypadałoby umówić się
z jakimś neurologiem. Może z doktor Ulrike
Pedersen ? Co byś mi doradził?
– No dobrze, też myślałem, żeby skonsultować to od strony neurologicznej. Pedersen
ma dobrą opinię, ale trzeba do niej zadzwonić i ustalić czy jest, bo słyszałem, że miała
wyjechać na jakiś staż czy kurs do Genewy.
To po pierwsze, a po drugie chodźmy do zabiegówki zmierzyć ciśnienie, żeby nie było
jak w tym porzekadle, że szewc bez butów
chodzi. – Burnes złapał Charlotte za ramię,
jakby w obawie, że się rozmyśli i poprowadził w kierunku gabinetu.
– Dobrze, ale później idę na blok operacyjny. Miałam na dzisiaj zaplanowane dwa
zabiegi.
– Dzisiaj nie będziesz operować, już wyznaczyliśmy zastępstwo, ale możesz oczywiście
iść i wszystko sprawdzić, możesz odwiedzić
swoich pacjentów. Zrób sobie trochę luźniejszy dzień, a od jutra znowu wszystko
będzie zgodne z planem. – Charlotte nie
miała zadowolonej miny i Burnes – widząc
to – uspokoił ją, że to dla jej dobra, bo w
dzisiejszym planie zabiegów są bardzo ciężkie operacje, wymagające dużej koncentracji
i siły ﬁzycznej.
– No tak, masz rację – zgodziła się – a ja
mam co robić. Muszę przecież jeszcze uzupełnić dokumentację kliniczną, to też jest
bardzo czasochłonne. Chyba dzisiaj tym
właśnie się zajmę.

Dochodziła piąta i Charlotte powinna już
skończyć pracę, ale zostały jej jeszcze trzy
historie chorób do przejrzenia. Stwierdziła, że ponieważ przyszła później, zostanie
jeszcze godzinę i to skończy. Przynajmniej
dokumentację będzie miała na bieżąco, a
to jest równie ważne, jak wszelkie procedury medyczne. Była zadowolona, bo szło jej
wszystko sprawnie, jak nigdy przedtem. Po
prostu nikt jej co chwilę nie odrywał i mogła się skupić. W takich warunkach praca,
za którą nigdy nie przepadała okazała się
być całkiem przyjemna. Charlotte z zadowoleniem zamknęła szuﬂadę biurka, w której
trzymała historie chorób swoich pacjentów
i poszła do szatni. Kiedy wychodziła z kliniki usłyszała, że dzwoni jej komórka. Zanim
jednak po nią sięgnęła na dno dosyć dużej
torebki, telefon zamilkł. Sprawdziła, kto
dzwonił. Okazało się, że to Hazel. Po chwili
przyszedł od niej SMS z prośbą o telefon w
sprawie Williama Robertsa.
– Ciekawe, o co jej może chodzić z tym Robertsem? Czyżby znalazła na jego temat coś
wyjątkowo ważnego? – pomyślała jadąc do
domu. – Nie będę się specjalnie spieszyć z
tym telefonem. Niech sobie trochę poczeka.
– Charlotte z niechęcią przypomniała sobie
złośliwe wścibstwo Hazel w sprawie zegarka, który dostała od Olivera. – Ciekawe,
dlaczego ją tak zainteresował ten malarz?
Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek
interesowała się sztuką. Nawet przecież nie
chciała chodzić do galerii ani do muzeów.
Czyżby prowadziła jakąś grę?
Weszła do domu i przypomniała sobie,
że Oliver prosił ją o odsłuchanie sekretarki.
Spojrzała na urządzenie: rzeczywiście błyskała czerwona dioda, to znaczy, że są jakieś
nowe wiadomości. Odsłuchała i okazało się,
że Hazel dzwoniła trzy razy zostawiając tę
samą wiadomość, żeby się z nią skontaktować w sprawie Willa i poza tym rzeczywiście
była informacja od Olivera. Miał zmieniony
głos. Był jakby trochę speszony, przynajmniej takie odniosła wrażenie. Mówił, że przyjechał służbowo na kilka miesięcy i bardzo
ją prosi o spotkanie. Zatrzymał się w hotelu
„Monopol”, więc może go tam znaleźć czy
zostawić wiadomość. Podał jej też numer
komórki. W jego głosie wyczuła smutek.
Nagranie to nastroiło ją sentymentalnie.
Zamyśliła się. Przed jej oczyma przesuwały
się obrazki z przeszłości. Przypomniała sobie okoliczności, w jakich poznała Olivera i

ich pierwsze doświadczenia erotyczne, ich
pierwszą wspólną noc i poczuła, że oblewa
się rumieńcem. Był bardzo chłopięcy, przy
tym taki nieśmiały i czasami nieporadny, że
nietrudno było się jej domyślić, iż nie posiadał dużego doświadczenia w tych sprawach,
a może nawet żadnego. Nigdy zresztą nie
chciał się do tego przyznać, ale dzięki temu
związek ich był świeży i czysty. Za to ona
bardzo rozwinęła swoją inicjatywę w tym
względzie, zresztą Oliver był tym zachwycony. Charlotte czuła, że jest dla niego bardzo
ważna, że jest wszystkim, całym światem.
Jego postawa wyzwalała w niej pewną nadmierną śmiałość i przedsiębiorczość. Przy
nim poznawała swoje pragnienia, swoje reakcje, stawała się kobietą. Było to cudowne
uczucie i chciała, żeby tak było już zawsze.
Zresztą nic nie zapowiadało, że stanie się inaczej, dopóki nie poznał Hazel. Jakoś wkrótce potem zniknął, w zasadzie bez słowa
wyjaśnienia, a Hazel w pewnym momencie
poinformowała ją, że Oliver spotkał miłość
swego życia w osobie jej kuzynki Annabel i
się z nią ożenił. Spadło to na nią jak grom
z jasnego nieba i długo nie mogła sobie z
tym poradzić. Nie rozumiała, dlaczego tak
się stało. Przypłaciła to depresją. Straciła na
pewien czas całkiem ochotę do życia i nawet
chodziła na psychoterapię. Na szczęście poradziła sobie i wyszła prawie bez szwanku.
Pozostał jej tylko lęk przed zbyt mocnym angażowaniem się w nowy związek i to w dużym stopniu było powodem jej samotności.
Spojrzała na zegarek. Zdjęła go z ręki,
żeby odłożyć na stolik, gdzie go zwykle
trzymała. Zegarek był bardzo ładny i bezpretensjonalny: cały ze srebra, miał okrągły
cyferblat i bransoletę w formie prostego paska z klamerką. Był to prezent od Olivera.
Podarował jej go na urodziny. Dokładnie pamiętała okoliczności. Siedzieli w pubie przy
szklaneczce whisky i mówili o sobie. Opowiadali o różnych komicznych wydarzeniach
z własnego życia, o swoim dzieciństwie, a
w pewnym momencie zaczęli opowiadać o
własnych pragnieniach i wizji przyszłości.
Oliver nadmienił coś o wspólnej przyszłości,
podkreślał, że Charlotte jest dla niego bardzo ważna, że ich pierwsze doświadczenia
miłosne zrobiły na nim ogromne wrażenie i
że czuje się z nią doskonale. Charlotte bardzo dobrze pamiętała tę rozmowę, między
innymi z tego powodu, że Oliver przyznał
się, że ich pierwsza wspólna noc, która prze-

ciągnęła się do bladego świtu, była dla niego najwspanialszym przeżyciem i że on nie
wyobraża sobie życia z inną kobietą. Zapytał
ją skąd wiedziała o jego skrytych pragnieniach, w jaki sposób je odgadła? Nie bardzo wiedziała, co ma odpowiedzieć, więc
uśmiechnęła się tajemniczo i coś tam plotła
o intuicji. Zakomunikowała mu wówczas, że
jest o rok od niego starsza, ale absolutnie się
tym nie przejął, wbrew temu, co wcześniej
sugerowała jej Hazel. Wprost przeciwnie
– był zadowolony, a Charlotte nawet miała
wrażenie, że to mu w jakiś sposób imponuje. Może dlatego, że była bardziej od niego
dojrzała psychicznie, lecz przy tym nie wyglądała na swój wiek. Zawsze dawano jej
mniej o kilka dobrych lat.
– Mam coś dla ciebie, coś co wiąże się z
odmierzaniem czasu – powiedział wręczając
jej podłużne pudełko w brązowym kolorze,
przewiązane złotą wstążeczką. Dosyć niecierpliwie otworzyła wieczko i wyjęła śliczny
zegarek – To dlatego, żebyś zawsze wiedziała, która godzina i żebyśmy kładli się spać
odpowiednio wcześnie, a nie jak wówczas
– zaśmiał się.
– Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Wyjaśnij mi i pomóż zapiąć bransoletę – wyciągnęła w jego stronę rękę z nałożonym
zegarkiem. Trzeba przyznać, że prezentował
się znakomicie.
– Pamiętasz, o której poszliśmy spać, kiedy
po raz pierwszy byliśmy razem?
– Dosyć późno... chyba koło piątej, ale dokładnie nie pamiętam – przyznała.
– No właśnie. A ja pamiętam. Położyliśmy
się za dziesięć piąta, a piętnaście po szóstej
musiałem wstać, żeby zdążyć do biura. Zdążyłem, to oczywiste, ale byłem tak wyczerpany, że nie było mowy o żadnej pracy koncepcyjnej – roześmiał się. – Całe szczęście,
że kazano mi wtedy zrobić inwentaryzację
jakiejś piwnicy w budynku, który mieliśmy
przeprojektować, a nie na przykład rysować
coś w Archi – cadzie. Ledwo chodziłem i
dziesięć razy sprawdzałem, czy dobrze odczytuję taśmę mierniczą. Dzisiaj chce mi się z
tego śmiać, ale wtedy to była straszna udręka. Zasypiałem stojąc, ale nie żałuję tego.
– Pamiętała prawie dokładnie każde jego
słowo. To był taki wspaniały wieczór.
– Jaka ja byłam z nim szczęśliwa. Wydawało mi się, a właściwie byłam wtedy pewna,
że zawsze będziemy razem. Byłam w nim
tak bardzo mocno zakochana, że aż mnie

to momentami przerażało. Ufałam mu bezgranicznie... a on... zniknął. Tak po prostu,
z dnia na dzień. Nie wiadomo, dlaczego
bez słowa wyjaśnienia. Przestał dzwonić,
przestał przychodzić, zostawił mnie samą...
– wszystko w niej odżyło i poczuła bardzo
głęboki żal do niego. – A teraz chce mi coś
wyjaśniać, ale czy ja jestem na to gotowa?
Czy tego chcę? Czy teraz jest mi to do czegokolwiek potrzebne? Nie wiem.... Pewnie
będzie chciał się tłumaczyć, będzie prosił,
żebym mu wybaczyła. Ale czy ja mogę mu
wybaczyć? Czy mogę wybaczyć mu taką
zdradę? Nie wiem... A nawet, jeżeli mu
wybaczę, to czy można coś takiego zapomnieć? Ale swoją drogą ciekawe, co on chce
mi powiedzieć, jaki poda powód swojego
zachowania. Może warto się z nim spotkać?
Z drugiej strony biorąc chyba nie szukałby
ze mną kontaktu, gdyby był szczęśliwy w
małżeństwie z Annabel. Mimo wszystko nie
podejrzewam go o to, żeby mógł prowadzić
podwójne życie. To do niego niepodobne.
Ponownie odsłuchała sekretarkę, żeby
sprawdzić na jak długo przyjechał. Była w
rozterce, bo gdzieś w głębi duszy, pragnęła
się z nim spotkać, może nawet i wysłuchać
jego wyjaśnień, chociaż z drugiej strony bardzo się przed tym wzbraniała. Bała się, że zaburzy to jej z trudem odzyskany spokój. Na
wszelki wypadek wolała jednak wiedzieć, ile
ma czasu na wyznaczenie daty ewentualnego spotkania. Okazało się, że miała go bardzo dużo, o wiele więcej niż tydzień. Doszła
do wniosku, że to całkiem sporo i włączyła
swój laptop, żeby poszukać czegoś nowego
na temat Williama Robertsa. Szybko odnalazła strony podane na wizytówce. Jedną z
nich znalazła wczoraj, kiedy do wyszukiwarki wpisała hasło „pracownie artystyczne”.
Zaczęła wczytywać się w informacje na jego
temat. Były zbieżne, a większość się ze sobą
pokrywała, co znacznie uspokoiło Charlotte
i sprawiło, że zaczęła się zastanawiać nad
tym, czy faktycznie nie zadzwonić do niego
i nie umówić się na pozowanie. Im więcej
o tym myślała, tym bardziej ta propozycja
zaczynała się jej podobać.
– W końcu nie każdą kobietę chcą portretować, więc czemu by nie skorzystać? Przy
okazji mogłabym trochę utrzeć nosa Hazel,
no i coś by się działo... coś nowego, nowe
doświadczenie... może warto spróbować
– biła się z myślami. Próbowała stworzyć
sobie w wyobraźni określony model jego
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sylwetki. Zastanawiała się, czy jest subtelny i wrażliwy, czy raczej zarozumiały, stawiający się ponad społeczeństwem, jak to
czasem zdarza się niektórym nawiedzonym
artystom. Zbudowała sobie chyba jednak
bardzo wyidealizowany jego portret, raczej
życzeniowy” niż rzeczywisty, ale taki rodzaj
zabawy umysłowej bardzo ją odprężył. Zastanawiała się jeszcze nad tym, w jaki sposób postrzega on kobiety. Było to dla niej
tym bardziej tajemnicze, że na swoich stronach internetowych nie zamieścił ani jednego obrazu przedstawiającego człowieka, a
tym bardziej kobiety.
– Chyba jednak zadzwonię. W końcu cztery
godziny w tygodniu, w dodatku w weekend,
to jeszcze nie jest jakieś wielkie wyrzeczenie.
A może będzie ciekawie? Tak czy inaczej na
pewno coś się będzie działo. Chyba jutro do
niego zadzwonię, ale nic nie będę mówiła
Hazel. Ciekawe czy się domyśli?
Szykowała się do snu, kiedy zadzwonił
telefon. Na wyświetlaczu ukazał się numer
Hazel. Charlotte przez moment zawahała
się, czy odebrać i mimo że nie miała specjalnej ochoty na rozmowę, jednak podniosła
słuchawkę.
– No, nareszcie. Czemu się nie odzywasz?
Nie oddzwaniasz? Zostawiłam ci kilkakrotnie informację – Hazel mówiła oburzonym
tonem tak szybko, jak to było tylko możliwe, jakby obawiając się, że Charlotte będzie
chciała jej przerwać i starać się usprawiedliwiać. – Gdzie ty chodzisz? Przecież już dawno powinnaś być w domu.
– Dobrze, dobrze. Co ja powinnam robić, to
ja najlepiej wiem. Nie pouczaj mnie – dosyć
ostro zareagowała. Chciała przywołać w ten
sposób Hazel do porządku. – A co ty się tak
pieklisz? Stało się coś?
– Oczywiście, że tak. Namierzyłam w Internecie tego Robertsa. Wygląda na to, że to,
co mówił jest prawdą. Zamieszcza nawet
galerię zdjęć swojej pracowni i swoich obrazów. Umówisz się z nim?
– Jeszcze nie wiem, najpierw sama sobie
coś o nim poczytam, a później się zastanowię. Mam przecież czas.
– No, niby racja, ale po co trzymać go długo w niepewności. Gdybym była na twoim
miejscu...
– Słuchaj Hazel, – przerwała jej ostro – cały
problem polega na tym, że nie jesteś i nie
będziesz. I przestań mnie ustawiać i wtrącać
się w moje sprawy, dobrze? No, a teraz słucham, o co ci chodzi?
– Cały czas o to samo. I nie rozumiem, co
cię tak rozzłościło. Chodzi o to pozowanie.
– Dlaczego tak cię to obchodzi? Przecież to
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nie tobie proponował, tylko mnie. Nie przeżywaj tego tak bardzo mocno.
– No właśnie, tobie – Hazel jakby nie chciała słyszeć drobnych złośliwości w tonie
Charlotte – w tym cały problem. Bo widzisz,
gdybyś ty nie chciała, to może ja bym do
niego zadzwoniła, bo... tak naprawdę to
właściwie zwracał się do nas obydwu. Widziałam przecież, że był również zainteresowany moją osobą i dziwię się, że tego nie
zauważyłaś.
Ta wypowiedź tak zaskoczyła Charlotte, że
przez moment nie wiedziała, co odpowiedzieć. W słuchawce zaległa cisza. Po chwili
Hazel podjęła temat wcale niezrażona milczeniem przyjaciółki: – No, więc jak? Co postanowiłaś? No powiedz wreszcie! – prawie
krzyknęła.
– Jesteś bardzo niecierpliwa i nieopanowana, a to niedobrze. Zacznij nad sobą pracować. A co do Willa, na szczęście mam jeszcze dużo czasu do namysłu i nie muszę ci się
tłumaczyć, ani też informować cię o mojej
decyzji. A teraz daj mi spokój. Cześć Hazel – i
nie czekając na reakcję, odłożyła słuchawkę.
Położyła się do łóżka, ale nie mogła zasnąć.
Nie dawał jej spokoju telefon od Hazel i jej
dziwne zachowanie. – Jaka ona jest drapieżna i zaborcza. I jaki ma tupet. A ten jej brak
opanowania? To tak, jakby miała jakieś zaburzenia emocjonalne. Że też ja wcześniej
tego nie zauważyłam? Przecież to musi już
trwać jakiś czas... Charlotte nie wiedziała,
kiedy pogrążyła się we śnie.
Tymczasem Hazel, kiedy zorientowała się,
że Charlotte zakończyła z nią rozmowę wpadła we wściekłość. – A to bezczelna małpa!
Jak ona mogła się wyłączyć? Nie znoszę
sprzeciwów i ona doskonale o tym wie,
więc dlaczego jest taka bezczelna? I jaka to
świętoszka, niby nie zależy jej na tym, Willu,
ale z pozowania jakoś nie chce zrezygnować. Jaka pazerna na facetów i w dodatku
głupia. Nie wyciągnęła żadnej nauczki ze
sprawy z Oliverem, więc musi zostać ukarana. Już moja w tym głowa, żeby jej nic nie
wyszło z tym Robertsem. Zobaczymy, czyje
będzie na wierzchu. Głupia gęś! A swoją
drogą, co ci faceci w niej widzą? Przecież
jest w zasadzie całkiem przeciętna, wcale
nie lepsza ode mnie. Tylko wdzięczy się do
nich, wypina i udaje jeszcze niewiniątko.
Wyrachowana małpa jedna. – Hazel wreszcie przestała złorzeczyć i sięgnęła do torebki po wizytówkę. Po raz kolejny dokładnie
ją obejrzała, po czym trzymając w dwóch
palcach prawej ręki uderzała nią miarowo o
lewe śródręcze i uśmiechała się przy tym jakoś niezbyt miło.

KĄPIEL
strumień wody spadający
zagłuszeniem moich myśli
biała
rosnąca
pachnąca
piana
czysta jak śnieg
miękki puszek kożuszek
okrywający krainę łagodności
zanurzam prawą stopę
zimno ucieka gęsią skórką
do góry
lewą nogę zanurzam
a napięcie w mym ciele narasta
w granicach się swoich nie mieszczę i
i plusk
tyłkiem na dno
wpadam zniecierpliwiona
a błogie ciepło się we mnie rozpływa
rozpuszczam się
zapominam
kap
kap
dobijają się myśli
kap
kap
natrętne
gdzie
jest
sens
udaję że nie słyszę
tu go nie
ma
................... i cisza
nie mącę jej najmniejszym ruchem
jestem jak skała
w połowie zanurzona
wyraźnie czuję kontrast
jedna połowa jest
a drugiej nie ma
ale która jest
a której nie ma
są razem ale jakby osobno
jedna woła drugą
ale która którą
odnajdą się kiedy wypuszczę wodę
ale czy ja się odnajdę
kiedy wyjdę z kąpieli
Marta Jaszczuk (2003)

Krzysztof Bauer

Rodem z Gleiwitz (Gliwic)
W pierwszym tomie śląskiej (gliwickiej)
tetralogii Horst Bieniek w 12. rozdziale
„Pierwszej polki” (chodzi o taniec) pisze:
„Instytucje partyjne i rządowe nalegały od
pewnego czasu na zniemczanie nazwisk słowiańskiego pochodzenia i polskiej pisowni.
Blokowy Gregor (przedtem Grzegorczyk) z
Teuchertstrasse chodził od mieszkania do
mieszkania i proponował zmiany nazwisk.
Strzelczykowie […], którzy się wzbraniali,
znaleźli pewnego ranka pod oknami […]
wypisane wielkimi, niezgrabnymi literami
słowo: Polack. Starli je. W kilka dni później
namalowano im żółtą na ścianie żydowską
gwiazdę. Wówczas Alfons Strzelczyk poszedł jeszcze tego samego dnia do urzędu
stanu cywilnego i kazał zmienić nazwisko na
Strehler. Do Piontków – bohaterów powieści – blokowy nie przyszedł. Valeska – inna
bohaterka – u krewnych i znajomych zarejestrowała następujące zmiany nazwisk:
Vondraczek na Wondrak
Krsyczek na Kreis
Cempulik na Stempel
Przybilok na Pschibillok
Nieradczyk na Neuhaus
Gwosdz na Nagel
Wosniczek na Wons
Kaczmarczyk na Katzmarzik, także Katz
[…] Graszowski na Grass
Lenczowski na Lenz
Szczachniczek na Schachtner
Strychalczyk na Strich […]
W Gliwicach zmieniono nazwy następujących ulic i placów:
Zabrzer Strasse na Grosse Hindenburger
Strasse
Trynek na Trinnek
Sosnitza na Öringen
Przezchlebie na Sandwiesen
Zernik na Gröling.”
Trochę przydługi, ale konieczny cytat-wyliczanka z frapującej i mądrej powieści Horsta Bienka wyraźnie wskazuje na polsko-niemieckie ﬁliacje Górnoślązaków. Jedni
zgermanizowali się, zachowując tylko słowiańskie (polskie) nazwisko i posługując się
w domu i rodzinie kilkoma ocalałymi słowami lub zwrotami polskimi. Inni trwali przy
polskości i języku ojczystym (dialekt śląski
polszczyzny), chociaż często mieli zgermanizowane nazwiska, głównie w pisowni.
To oni wzniecili trzy powstania śląskie, aby
Śląsk znalazł się w granicach odrodzonej i
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niepodległej Polski, opłacając to wówczas
przelaniem krwi, a w niedalekiej przyszłości
zamykani byli przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych i zabijani bez litości
(często bez sądów, bo byli powstańcami i
optowali za Polską, a ich listy sporządzili
hitlerowcy jeszcze przed wkroczeniem do
Polski, aby się z nimi krwawo rozliczyć).
Ci Ślązacy żyją jeszcze na Górnym Śląsku,
ale już jako wiekowi ludzie. Ich synowie i
wnukowie mieszkają nadal na Śląsku, część
– zresztą nieduża – wyjechała do Niemiec,
gdzie dołączyli do dużej grupy zgermanizowanych Ślązaków. Inna była sytuacja Ślązaków zamieszkujących Opolszczyznę, którzy
mówili po polsku, ale nie czuli związków
uczuciowych z Polską, dlatego w plebiscycie opowiedzieli się za pozostaniem w
granicach Niemiec (liczyli na korzyści ekonomiczne) i tym samym przyczynili się do
przegranej Polski. Dzisiaj to oni stanowią
tzw. mniejszość niemiecką w Polsce, liczącą
około 350 tysięcy osób. Na ogół mają podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie,
dlatego mieszkając na Opolszczyźnie, wyjeżdżają do pracy w Niemczech. Nie czują
się Polakami (ani Ślązakami), ale Niemcami.
Często jednak dużo lepiej mówią po polsku niż po niemiecku (szczególnie młodzi).
Sprawa Ślązaków i Śląska stała się ostatnio
głośna w związku z walką pewnej grupy
mieszkańców Górnego Śląska (Oberschlesien) o autonomię tego regionu Polski i
uznanie narodowości śląskiej. Najbardziej
jednak zdumiewające jest to, że przewodniczą temu ugrupowaniu wcale nie rodowici
Ślązacy. Popierają ów nacjonalistyczny ruch
(acz nie ujawniają tego) niektórzy politycy
Niemiec, nie mówiąc już o ziomkostwach.
To doskonała woda na ich młyn, dlatego
nie powinno się popierać Ruchu Autonomii Śląska (RAŚ – całkiem tak samo jak nazwisko jednego z prominentnych działaczy
małopolskiej Platformy Obywatelskiej), który rozbija integralność Polski. Silnie wspiera
też RAŚ znany reżyser ﬁlmowy i teatralny
Kazimierz Kutz , autor pięknych ﬁlmów o
Śląsku: „Sól ziemi czarnej” (o trzecim powstaniu śląskim), „Perła w koronie” (o strajku górniczym w 20-leciu), „Paciorki jednego
różańca” (o Ślązaku, działaczu partyjnym,
który nie chce się wyprowadzić ze swojego
domu przeznaczonego do wyburzenia, bo
buduje się w tym miejscu betonowe bloki
mieszkalne) i „Śmierć jak kromka chleba”
(o pacyﬁkacji kopalni „Wujek” w pierw-

szych dniach stanu wojennego i zabiciu
przez ZOMO dziewięciu górników). Kazimierz Kutz (na początku pisał się z polska
przez „c”, czyli Kuc, potem wrócił do niemieckiej formy swojego nazwiska – nie wiedzieć, z jakiej przyczyny) jest niewątpliwie
wybitnym reżyserem ﬁlmowym, ale jego
chimeryczne poglądy polityczne i niezbyt
eleganckie, także językowo, wypowiedzi na
różne tematy, plasują go w rzędzie tzw. pożytecznych idiotów, co należy powiedzieć
nie tylko o nim, ale też o jego koledze – Andrzeju Wajdzie, niektórych podstarzałych
aktorach (Daniel Olbrychski) czy wiecznie
„walczących” o poprawność polityczną, im
samym przede wszystkim służącą (Bartoszewski, Lityński, Wujec, Grupiński, Niesiołowski). Ale są to tylko dygresje, bo sprawy,
o których piszę, dotyczą głównie Śląska.
Horst Bienek, autor sagi gliwickiej:
„Pierwsza polka” (1975), „Wrześniowe
światło” (1977), „Czas bez dzwonów”
(1979) i „Ziemia i ogień” (1982), urodził się
7 maja 1930 roku w Gliwicach, które musiał
opuścić w 1945 roku wraz z tysiącami innych wypędzonych Niemców. Był uczniem
Bertolda Brechta w Berlinie Wschodnim,
dopóki jego dobrze zapowiadającej się kariery literackiej nie przerwało aresztowania
i wyrok NKWD, skazujący go na 25 lat katorżniczej pracy w Workucie. W 1955 roku
został zwolniony na podstawie amnestii.
Wrócił, ale do Niemiec Zachodnich (RFN),
gdzie rozwinął swoją karierę literacką, pracował w radiu, jako redaktor, lektor i reżyser. Zmarł 7 grudnia 1990 roku w Monachium. Warto wspomnieć, że Bienek jest
autorem jedynej w niemieckiej literaturze
powieści-świadectwa o życiu w sowieckich
obozach, zwanych (za Sołżenicynem) „archipelagiem GUŁag”. Nosi ona tytuł „Cela”
i jest jego pierwszym większym utworem literackim (1968). Do innych, poza sagą górnośląską, należą: „Podróż w krainę dzieciństwa”, „Dławienie krzyków” i Königswald
albo inna historia” – wszystkie tłumaczone
na język polski. Uprawiał także poezję, w
której wyraźnie widać wpływ symbolistów
francuskich i dadaistów („Traumbuch eines
Gefangenen” z 1957 roku i „Gleiwitzer
Kindheit” z 1965 r.). Jego twórczość, acz
prawie cała przyswojona polszczyźnie, jest
mało znana. Niewiele się mówi i pisze na
temat jego oryginalnego pisarstwa, w większości poświęconego jego „małej ojczyźnie”, czyli Górnemu Śląskowi, a szczególnie

rodzinnemu miastu – Gliwicom. A jest to
proza frapująca i przynosząca polskiemu
czytelnikowi świeże i odmienne spojrzenie
na życie w latach trzydziestych na niemieckim Śląsku, w miejscowości leżącej tuż przy
granicy z polskim Śląskiem. Zamieszkałej
przez Ślązaków mówiących po niemiecku,
chociaż w ich mowie pojawiają się polskie
słowa i frazy, świadczące o tym, że kiedyś
mówili po polsku, czyli gwarą śląską. Noszą
także polskie nazwiska, o czym pisałem na
początku, kiedy władze hitlerowskie rozpoczęły germanizację onomastyczną (nazwiska polskie) i toponomastyczną (nazwy
miejscowe, topograﬁczne). Centralną rolę
w tej śląskiej sadze odgrywa rodzina Piontków, zamieszkała od dawna w Gliwicach na
Górnym Śląsku, oraz ich krewni, znajomi i
sąsiedzi. Uwikłani są oni w dziejącą się na
ich oczach historię, której mechanizmów
do końca nie rozumieją i nie akceptują, gdy
dzieją się wokół nich rzeczy niezgodne z ich
katolickimi wartościami i przekonaniami. W
pierwszej części sagi mamy przedstawioną
prowokację gliwicką – napaść na radiostację, której (mimowolnym) świadkiem
jest młody, dojrzewający dopiero Andreas,
przyjaciel syna głównej bohaterki powieści,
Valeski Piontek.
W utworze przywołane zostają także
wspomnienia z czasów plebiscytowych, w
których większość głosowała za niemieckim Śląskiem i brała udział w organizowanych wiecach antypolskich. Pewne emocje
budzi ciągle nazwisko Wojciecha Korfantego, działacza plebiscytowego, śląskiego
i polskiego patrioty. Jego portret (ujemny,
bo był antyniemiecki) zarejestrowano w
popularnej, stylizowanej na ludową i patriotyczną pieśni o nim, śpiewanej na weselu córki Valeski Piontkowej, Irmy:
Przyjechał Korfanty
na koźle, jak trzeba,
Polaczki myśleli,
że to sam Bóg z nieba,
padli na kolana,
niby przed ołtarzem,
przed starym Korfantym,
swym kataryniarzem.
Przyleciał Korfanty
na ﬂaszce benzyny,
Francuzy myśleli,
że to zeppeliny,
armaty ściągnęli,

w górę wypalili,
Korfantemu gacie
na durch przestrzelili.
Przyczłapał Korfanty
z Opola bez grosza,
pies kulawy przy nim
nie napełni trzosa.
Piosenka raczej prześmiewcza i kpiąca z
Korfantego, chociaż niektórzy po cichu go
podziwiali, gromadzili materiały na jego
temat i to, co drukował w prasie śląskiej.
Warto porównać legendę polską o Wojciechu Korfantym, jako niezłomnym patriocie
i jej odwrotność w Niemczech, pomniejszającą jego zasługi dla przywrócenia Śląska
prawowitej ojczyźnie.
O tym, jak przeżywali okres II wojny światowej na Górnym Śląsku, w Gliwicach i ich
okolicach mieszkańcy tych terenów, czyli
Ślązacy mówiący po niemiecku i czujący
się bardziej „tutejszymi” niż rodowitymi
Niemcami, jaka była ich specyﬁczna mentalność i poczucie dumy z zamieszkiwania
na tej ziemi, ukochanie jej – dowiadujemy
się z tej pięknie napisanej sagi. Tytuły poszczególnych części podpowiadają (ogólnie
oczywiście) tematykę, która będzie w nich
dominowała. „Wrześniowe światło” to
wrzesień 1939 roku i początek wojny, atak
na Polskę, „Czas bez dzwonów” to okres
powolnej klęski Niemców, głównie na froncie wschodnim i strach przed Armią Czer-

woną (bolszewikami), a „Ziemia i ogień” to
pokłosie wojny i ucieczka oraz wypędzenie
niemieckich mieszkańców Śląska z ich ojczyzny.
Horst Bienek, którego nazwisko brzmi
bardzo z „polska”, był rodowitym gliwiczaninem i jak nikt inny dał świetny portret
swojego rodzinnego miasta, utrwalając
je w literaturze. I choć miał 15 lat, kiedy
opuszczał Gliwice, w których przeżył swoje
dzieciństwo i emocjonującą, wojenną młodość, pozostały mu one w pamięci, jako
niepowtarzalne i utrwalone na zawsze. To
odpowiednik niemiecki utraconego na zawsze ukochanego miasta rodzinnego, jak
to stało się z polskim Lwowem, Wilnem,
Tarnopolem czy Stanisławowem i wieloma
innymi miastami na Kresach. I chociażby ta
tragiczna analogia powinna nas skłonić do
poznania twórczości Horsta Bienka. Bo to
bardzo dobry pisarz, a tak mało popularny
i słabo doceniany w naszym kraju, mimo że
zasługuje na to ze wszech miar.
PS. A oto krótki zestaw słów, którymi
posługują się bohaterowie sagi, niewątpliwie polskiego pochodzenia: mamusza i
papusza (stale powtarzane), Bosze mój, bajecznie, pierońsko (ciemno), moje dziecko,
fantasticzne, wojna, po drugie, ryczka (stołek). I spisane przez radcę Montaga: pitwak
(scyzoryk), bloblik (chłopiec), żur, galoty
(spodnie), krupniok, porzundek, kartoszki,
ujek, ciućmak (nieśmiały), psińco (nic), ślimak (niezręczny) itp.
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Brat i siostra
Magdalena i Łukasz Ojak są autorami wystawy pt. „Brat i siostra” otwartej
7 lutego 2011 roku w holu Filharmonii
Wrocławskiej. Wernisaż otworzył dr inż.
Jan Kosendiak z Akademii Wychowania Fizycznego. Na otwarciu byli obecni rodzice.
Z artystami na temat ich pasji rozmawia
Agnieszka Jaworska.
Musicie przyznać, że to niecodzienne,
żeby rodzeństwo – brat i siostra mieli
wspólną wystawę obrazów. Gdzie „zaraziliście się” malarstwem?
Magdalena Ojak: Malarstwo mamy we
krwi. Nasz ojciec jest malarzem. Na co
dzień uczy wychowania ﬁzycznego na Uniwersytecie Przyrodniczym, ale to z malowania utrzymuje naszą rodzinę.
Łukasz Ojak: Dorastaliśmy w rodzinie,
można powiedzieć artystycznej – dziadek
również zajmował się malarstwem, a babcia była numizmatykiem we wrocławskim
Muzeum Narodowym.
Można powiedzieć, że malowanie to taka
wasza rodzinna tradycja przekazywana
z pokolenia na pokolenie. Czy miało to
wpływ na wasz wybór zawodu?
M.O.: Dla mnie najważniejszy jest sport. Jestem instruktorem karate shotokan i robię
inne kursy instruktorskie, np. koszykówki,
kulturystyki, pływania, odnowy biologicznej, aerobiku. Łukasz też ma inne zajęcie.
Przyznaj się!
Ł.O.: Tak, wszyscy się dziwią, kiedy mówię
im, czym się zajmuję zawodowo. Jestem
policjantem, ale malarstwo przydaje mi się
w pracy, wykorzystuje je przy tworzeniu
portretów pamięciowych.
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Bardzo ciekawe połączenie życia zawodowego z pasją. Wykorzystujecie swoje zainteresowania sztuką w realnym życiu. Jak
godzicie tyle obowiązków, pasji?
Ł.O.: Jeśli ma się pasje, które można realizować to zawsze znajdzie się czas. Ja mam
go teraz trochę mniej, bo koncentruję się
na rodzinie i moich małych dzieciach, którym chcę się poświęcić.
M.O.: Ja dopiero zaczęłam studia na
Akademii Sztuk Pięknych. Czasem jestem
zmęczona, bo rano trening a potem studia, jakieś kursy itp. Dziś też miałam rano
trening, ale trzymam się i cieszę się na tę
wystawę.
Łączysz ze sobą dwie, tak odległe od siebie
dyscypliny: sztukę i sport. Jak to robisz?
M.O.: Ze mną jest inaczej niż ze studentami ASP, bo moim życiem jest karate, od
dziecka trenuję i nie wyobrażam sobie,
żeby z tego zrezygnować, i zawsze to
podkreślam, że malarstwo jest dodatkiem
– czymś, co mnie inspiruje do trenowania, ale i odwrotnie. Ja trenuję, trenuję i
dzięki temu mam „powera” do malowania, potem odkładam na długo obrazy i
znów liczą się treningi. Są fazy, kiedy mam
natchnienie do malowania, ale niekiedy
rodzice muszą motywować mnie, żebym
zamknęła się na poddaszu i malowała.”
Wystawa jest podzielona na dwie części.
Twoją, Łukaszu można nazwać pejzażową.
Ł.O.: Podzieliliśmy się z siostrą. Ja wystawiłem między innymi fragment swojej pracy
dyplomowej – pejzaże miejskie. A Magda
skupiła się na portretach.

Twoje obrazy ukazują Wrocław w bardzo
tajemniczy sposób. Mają w sobie jakąś baśniowość, nostalgię z nutą magii. Czy jest
w nich inspiracja literaturą?
Ł.O.: Właściwie nie, to fragment cyklu obrazów miejskich. Chciałem ukazać Wrocław w różnych porach roku w odmiennych stanach pogody.
M.O.: Brat jest romantykiem. Ja odpowiem
za niego. On chciał ukazać urok miasta
mimo brudu, jaki towarzyszy roztopom i
deszczom, kiedy kończy się zima. Wrocław
budzi się wtedy do życia, jest „zaspany”,
ale piękny. Brata obrazy są bardziej reﬂeksyjne, skłaniają do myślenia, a moje energetyczne – inspirują do działania.

Na pierwszy rzut oka Twoje obrazy są płaskie, jednak poetyka, stylistyka i faktura
wciąga w głąb i powala energią. Na przykład na Twoim autoportrecie, gdzie jesteś
w niezwykle dynamicznej pozie są kręgi.
M.O.: Próbuję pokazać zachwyt nad człowiekiem pełnym energii, sama mam jej
wiele i dzięki obrazom, próbuję się dzielić
nią z odbiorcą, a nawet wciągnąć go w ten
świat sportu. Czerpię z niego inspirację, co
widać na obrazach.

Tak, wystawione przez Ciebie prace ukazują ludzi aktywnych, uprawiających sporty.
Są niejako plakatami promującymi zdrowy,
aktywny tryb życia.
Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, gratuluję sukcesów i życzę powodzenia we wszystkich Waszych dziedzinach życia.
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